Departament Wsparcia Eksportu
CEN.DWE.WOWW.734.29.2019.AFO.3

Warszawa, 2019-05-17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

usługi

kompleksowej

zabudowy i obsługi polskiego stoiska narodowego organizowanego
przez Zamawiającego podczas targów Food Taipei 2019 odbywających
się w terminie 19-22 czerwca 2019 r. w Tajpej, na Tajwanie.
I. ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
NIP: 527-281-83-55
II. PODSTAWA PRAWNA
Art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2017 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm. zwanej dalej ustawą.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
Przedmiotem zamówienia jest:
1) wykonanie zabudowy

90

m2

powierzchni

wystawowej

(stoisko

promocyjne), zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem
zabudowy stoiska;
2) obsługa techniczna stoiska promocyjnego;
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3) obsługa stoiska promocyjnego przez 2 hostessy posługujące się
językiem

polskim

oraz

angielskim

lub

chińskim

w

stopniu

komunikatywnym;
4) demontaż wykonanej zabudowy;
5) zapewnienie polisy ubezpieczenia OC;
w ramach targów Food Taipei 2019 odbywających się w terminie 19-22 czerwca
2019 r. w Tajpej, na Tajwanie na warunkach określonych w
Załączniku nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) do Istotnych
Postanowień Umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego
Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości
zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia kwotę 369 000,00 PLN brutto.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale V ust. 1
Ogłoszenia o zamówieniu;
b) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
zawodowej, o którym mowa w ust. 2.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej
dwie usługi polegające na wykonaniu usługi zabudowy powierzchni
wystawowej wraz z obsługą techniczną stoiska oraz demontażem na
wydarzeniach promocyjnych typu targi, konferencje itp. w Azji, o wartości
brutto każdej usługi nie mniejszej niż 240 000,00 PLN (słownie złotych:
dwieście czterdzieści tysięcy 00/100).

UWAGA: Jeżeli wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu
oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
zawodowej Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie wykonał co najmniej dwie usługi, o
których mowa wyżej.
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V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) Wykonawcę,
który
nie
wykazał
spełniania
warunków
udziału
w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221,
art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600.) lub –
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w pkt 2;
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
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7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania,
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
10) Wykonawcę, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703, z późn. zm.);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja
2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn.
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po
ogłoszeniu
upadłości
zawarł
układ
zatwierdzony
prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą wypełnione oświadczenie zgodne
z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
VI. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z Załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia o Zamówieniu
(Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy);
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2) nie zawiera projektu zabudowy w formie elektronicznej w formacie PDF
lub JPG lub projekt ten nie spełnia któregokolwiek z wymagań
wymienionych w Rozdziale XI ust. 4., w tym nie zawiera wszystkich
elementów zabudowy wymienionych w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia
o Zamówieniu.
3) jest niezgodna z Kodeksem cywilnym;
4) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu,
z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału XVI ust. 7;
5) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7) zawiera niemożliwe do poprawienia, z zastrzeżeniem postanowień
Rozdziału XVI ust. 7, błędy w obliczeniu ceny;
8) jest nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WSKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu jest Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
o zamówieniu zawierający:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie składa każdy z nich. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnianie, w zakresie
w
jakim
powołuje
się
na
ich
zasoby,
warunków
udziału
w postepowaniu - składa także Oświadczenie dot. Podwykonawcy zgodnie
z
treścią
Załącznika
nr
2
do
Ogłoszenia
o zamówieniu.
UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający (KOWR lub Agencja Rynku
Rolnego lub Agencja Nieruchomości Rolnych) jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów potwierdzających należyte wykonanie tych usług.

2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem
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dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez
podmiot,
na rzecz
którego
usługi
były
wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy
i
wyjaśnienia
dotyczące
przyczyny
braku
możliwości
uzyskania
dokumentów.
UWAGA: Jeżeli wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, w celu
oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
zawodowej Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów (dotyczy
warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IV Ogłoszenia
o zamówieniu), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do
oferty.
3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust. 2 musi wynikać
w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę,
wykonywaniu zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V. ust. 1.
IX. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY
PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA
PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość
składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm,
spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli
upoważnienie do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą
pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, jeżeli upoważnienie do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 i 2 może wynikać albo
z dokumentu pod taką nazwą, albo z umowy podmiotów wspólnie
składających ofertę.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
5) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Wykonawcą
występującym jako Pełnomocnik pozostałych.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców.
Wykonawca,
który
zamierza
wykonywać
zamówienie
przy
udziale
podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część/zakres zamówienia
(rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy
wypełnić odpowiednio Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz
oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia
przy udziale podwykonawców, należy w ofercie wpisać „nie dotyczy” lub inne
podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt załącznika
niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, że zamówienie zostanie
wykonane bez udziału podwykonawców.
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X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w Ogłoszeniu o zamówieniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 1 - Formularz ofertowy wraz
z załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, dołącza zobowiązanie innych
podmiotów
(ewentualnie)
oraz
dokumenty
wskazane
w
rozdziale
VII Ogłoszenia o zamówieniu (dowody określające czy usługi wymienione
w Załączniku nr 2 zostały wykonane należycie) a także projekt zabudowy,
zgodnie z postanowieniem pkt 4 niniejszego Rozdziału.
3. Opis warunków formalnych dla sporządzenia oferty:
1) oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz
z tłumaczeniem na język polski;
2) oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę
(osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;
3) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach;
4) Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi
zostać załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
6) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia publicznego, wraz z ofertą należy złożyć dokument
(pełnomocnictwo), o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt. 2.
4. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:
1) projekt zabudowy zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi
w Załączniku nr 3 oraz w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o Zamówieniu.
Projekt zabudowy powinien zostać przekazany w formie elektronicznej
w formacie PDF lub JPG i powinien zawierać:
a) widok stoiska pod różnym kątem, kolorowy, rozdzielczość minimum
300 dpi – co najmniej 5 rzutów;
b) widok stoiska z góry, rozdzielczość minimum 300 dpi z zaznaczoną
skalą lub podziałką;
c) widok stoiska z boku, z usytuowaniem poszczególnych elementów
zabudowy, rozdzielczość minimum 300 dpi z zaznaczoną skalą lub
podziałką;
d) rozmieszczenie gniazd elektrycznych – rzut z góry z zaznaczoną skalą
lub podziałką;
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e) rozmieszczenie punktów oświetleniowych – rzut z góry z zaznaczoną
skalą lub podziałką;
2) szczegółowy opis zabudowy zawierający m.in.:
a) opis koncepcji wykonania zabudowy,
b) opis techniczny i funkcjonalny,
c) wyszczególnienie materiałów, z jakich zostanie wykonana zabudowa.
UWAGA: Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku nie dołączenia do oferty
projektu zabudowy w formie elektronicznej w formacie PDF lub JPG
lub niespełnienia przez ten projekt któregokolwiek z wymagań wymienionych
w Rozdziale XI ust. 4., w tym nie umieszczenia w projekcie wszystkich
elementów zabudowy wymienionych w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia
o Zamówieniu.
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 27 maja 2019 r., do godziny 1000
w postaci elektronicznej na adresy: aleksandra.formaniak@kowr.gov.pl
i pawel.petrykowski@kowr.gov.pl (w tytule e-maila należy wpisać „Oferta na
usługę zabudowy podczas wydarzenia „Targi Food Taipei”).
2. Zamawiający informuje, że w związku z ograniczeniami poczty elektronicznej,
wiadomość wraz z załącznikami nie może przekraczać 70 MB.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub
wycofać ofertę.
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi
Wykonawca.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Kryteria oceny ofert:
1) Kryterium (Kc) - cena brutto (40%);
W kryterium tym punkty zostaną obliczone według wzoru:
Najniższa cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert

Kc = -------------------------------------------------------

x 40 pkt

Cena brutto badanej oferty

2) Kryterium (Kz) - koncepcja/wstępny projekt zabudowy (60%)
W kryterium „Koncepcja / wstępny projekt" punkty zostaną przyznane na
podstawie indywidualnej oceny koncepcji/wstępnego projektu zabudowy
przez poszczególnych członków Komisji (z wyjątkiem Sekretarza i jego
zastępcy) w następujących podkryteriach:

10

Kz1 funkcjonalność, kompozycja, forma przestrzenna (1- 25 pkt),
Kz2 kreatywność, oryginalność, nowoczesność (1-15 pkt),
Kz3 estetyka kolorystyczna i spójność koncepcji wizualnej stoiska (1-20 pkt).
W podkryterium „Funkcjonalność, kompozycja, forma przestrzenna" (Kz1)
Wykonawca może otrzymać od 1 do 25 pkt, które zostaną przyznane
w następujący sposób:
min. 1 pkt kompozycja chaotyczna, o znikomej spójności elementów
wyposażenia, nie tworząca estetycznej, przemyślanej całości,
forma przestrzenna nie uwzględniająca w pełni funkcji
pomieszczenia, niedostateczne dostosowanie wyposażenia do
funkcji
stoiska
wystawienniczego.
Brak
funkcjonalności
w rozplanowaniu powierzchni, słaba użyteczność rozwiązań,
istniejące ograniczenia w użytkowaniu; usytuowanie zaplecza
kuchennego w miejscu utrudniającym swobodne przejście;
max. 25 pkt przemyślana, spójna kompozycja - układ elementów tworzących
przemyślaną całość, forma przestrzenna w pełni uwzględniająca
funkcję pomieszczenia; odległości między elementami stoiska,
dające możliwość swobodnego poruszania się, dostosowanie
elementów stoiska do obecności odwiedzających. Optymalne
rozplanowanie
powierzchni
pod
względem
użyteczności,
przejrzystości i wygody w użytkowaniu; zaplecze kuchenne
dopasowane wielkością do stoiska wystawienniczego oraz
usytuowane w miejscu niepowodującym zatorów odwiedzających
stoisko.
Ocenie w ramach ww. podkryterium podlegać będzie propozycja
ukształtowania i rozmieszczenia elementów stoiska w taki sposób, aby
tworzyły przemyślaną, spójną kompozycyjnie całość. Zamawiający przy
ocenie będzie brał pod uwagę układ stoiska, który powinien zapewnić
możliwość jak najbardziej efektywnej ekspozycji produktów w taki sposób,
aby dostęp klientów do tych produktów był jak najłatwiejszy, by istniała
możliwość prezentacji oferty firm przy zachowaniu odpowiedniej
(optymalnej, czyli zapewnienie szklanych witryn min. z 3 półkami) ilości
miejsca niezbędnej do zaprezentowania produktów, aby poruszanie się
w obrębie stoiska było łatwe bez konieczności przeciskania się (również dla
osób niepełnosprawnych). Klienci oraz obsługa stoiska muszą mieć łatwy
dostęp do lad informacyjnych, pomieszczeń magazynowych i wszystkich
stref znajdujących się w obrębie całego stoiska. Układ funkcjonalny stoiska
musi pozwolić obsłudze stoiska łatwo kontrolować obecność osób trzecich
na stoisku. Oświetlenie stoiska powinno być dobrane w najbardziej
optymalny sposób do specyfiki produktów, wydobyć kolorystykę produktów
i doświetlać maksymalnie każdy z produktów. Im bardziej dokładnie
zostaną spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego, tym więcej punktów
dana oferta uzyska. Gradacja punktów będzie zależała od ilości spełnionych
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wyżej opisanych cech funkcjonalności stoiska.
Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana ofercie przez
wszystkich członków Komisji Przetargowej (z wyjątkiem Sekretarza i jego
zastępcy) oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród
rozpatrywanych ofert, przyznana przez każdego członka Komisji
Przetargowej (z wyjątkiem Sekretarza i jego zastępcy).
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kz1 = --------------------------------------------------------------- x 25 pkt
Najwyższa ilość punktów spośród wszystkich ocenianych ofert

W podkryterium „Kreatywność, oryginalność, nowoczesność" (Kz2)
Wykonawca może otrzymać od 1 do 15 pkt w następujący sposób:
min. 1 pkt projekt sztampowy, nieciekawy, nienowoczesny, przestarzała forma
zabudowy i wyposażenia, projekt standardowy, z użyciem
standardowych
technologii,
brak
nawiązania
do
cech
charakterystycznych dla stoiska, które ma być nowoczesne,
otwarte, w pełni eksponujące produkty wystawiających się firm
oraz ciekawą formą zabudowy zachęcać do odwiedzania stoiska;
max. 15 pkt projekt ciekawy, nieszablonowy, nietuzinkowy, niepowtarzalny,
nowoczesna forma zabudowy, nowoczesne wyposażenie (meble
i akcesoria);
niekonwencjonalne
nowoczesne
rozwiązania;
koncepcja stoiska obejmuje cechy charakterystyczne dla
nowoczesnej,
otwartej,
w
pełni
eksponującej
produkty
wystawiających się firm koncepcji zabudowy. Ciekawa forma
zabudowy ma zachęcać do odwiedzania stoiska.
Ocenie w ramach ww. podkryterium podlegać będą nietuzinkowość
projektu oraz nowoczesne, niekonwencjonalne rozwiązania. Im bardziej
dokładnie zostaną spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego tym więcej
punktów oferta uzyska.
Gradacja punktów będzie zależała od ilości spełnionych wyżej opisanych
cech kreatywności, oryginalności, nowoczesności stoiska. Do obliczeń
przyjmowana będzie suma punktów przyznana ofercie przez wszystkich
członków Komisji Przetargowej (z wyjątkiem Sekretarza i jego zastępcy)
oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród rozpatrywanych
ofert, przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej
(z wyjątkiem Sekretarza i jego zastępcy).
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kz2 = ----------------------------------------------------------- x 15 pkt
Najwyższa ilość punktów spośród wszystkich ocenianych ofert

W podkryterium „Estetyka kolorystyczna i spójność koncepcji wizualnej
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stoiska" (Kz3) Wykonawca może otrzymać od 1 do 20 pkt w następujący
sposób:
min. 1 pkt brak
estetyki
w
zachowaniu
kolorystyki
stoiska
(czyli
niezachowanie wymaganych dwóch kolorów biały, czerwony),
nieatrakcyjne rozmieszczanie elementów graficznych i logotypów
podwystawców.
max. 20 pkt optymalne podkreślenie estetyki kolorystycznej stoiska (czyli
zachowanie wymaganych dwóch kolorów biały i czerwony)
i rozmieszczenie elementów graficznych i logotypów podkreślające
narodowy charakter stoiska oraz obecność poszczególnych
podwystawców.
Im bardziej dokładnie zostaną spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego,
tym więcej punktów oferta uzyska. Gradacja punktów będzie zależała od
ilości spełnionych wyżej opisanych cech estetyki kolorystycznej i spójności
koncepcji
wizualnej
stoiska.
Zamawiający
rozdzieli
punktację
proporcjonalnie).
Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana ofercie przez
wszystkich członków Komisji Przetargowej (z wyjątkiem Sekretarza i jego
zastępcy) oraz suma najwyższych ilości punktów uzyskana spośród
rozpatrywanych ofert, przyznana przez każdego członka Komisji
Przetargowej (z wyjątkiem Sekretarza i jego zastępcy).
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kz3 = -------------------------------------------------------------- x 20 pkt
Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród ofert nieodrzuconych

Ocena oferty w kryterium Koncepcja/ wstępny projekt zabudowy (Kz)
zostanie obliczona wg wzoru:
Kz=Kz1+ Kz2+ Kz3
2. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
W = Kc+Kz
3. Punkty we wszystkich kryteriach zostaną zaokrąglone z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po
przecinku:
a) jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się;
b) jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się
o jeden w górę.
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4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną
liczbę punktów w ww. kryteriach.

XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca wpisuje cenę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Cena w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia i wynikać ze
sporządzonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym kalkulacji.
3. Cena w ofercie jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.
poz. 8030 ze zm.).
4. Stawka podatku od towarów i usług (VAT), uwzględniona w koszcie
roboczogodziny brutto musi zostać określona zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830, z późn.
zm.).
5. Cena powinna zostać zaokrąglona do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną
zaokrąglone do 1 grosza.
XV. FORMALNOŚCI, JAKIE
WYBORZE OFERTY, W
WYKONANIA UMOWY

POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO
TYM
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do
zawarcia umowy, określając miejsce oraz termin jej zawarcia.
2. Zawarcie umowy nastąpi na warunkach określonych w Istotnych
Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej
wartości brutto zamówienia.
4. Zabezpieczenie należy wnieść przed terminem zawarcia umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej
lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej
(stanowiących zobowiązanie pieniężne),
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 110).
6. Zamawiający
nie
wyraża
zgody
na
wnoszenie
zabezpieczenia
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
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7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji lub
poręczenia winno być nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na pierwsze
pisemne żądanie.
8. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać
warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. Wykonawca nie może
w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem
dodatkowych warunków) ograniczać prawa Zamawiającego do dysponowania
zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie.
XVI.
1.

DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający nie określa czynności, przy których realizacji wymagane jest od
Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienie osoby/osób na podstawie
umowy o pracę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy już
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający bez rozpoznania może pozostawić również wniosek
Wykonawcy, w którym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym
celu niż wyjaśnienie Ogłoszenia o zamówieniu.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
a. oczywiste omyłki pisarskie;
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek;
c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem
o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, jeżeli
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego
wyznaczonym nie wniesie sprzeciwu wobec czynności poprawienia
jego oferty.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a w przypadku dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ich
wyjaśnienia lub poprawienia, lub uzupełnienia.
9. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do
przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera
rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.
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10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
11. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie
będzie to możliwe, ponieważ oferty te zawierają taką samą cenę,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Zamawiający
zastrzega
sobie
możliwość
wyboru
kolejnej
wśród
najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy o realizację przedmiotu
zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na
każdym jego etapie.
14. Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem
ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i ewentualnych
szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia niniejszego postępowania
na każdym jego etapie lub wyboru innego Wykonawcy.
15. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty
drogą elektroniczną (e-mail).
16. Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
17. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
a. Pani Aleksandra Fórmaniak – e-mail: aleksandra.formaniak@kowr.gov.pl
b. Pan Paweł Petrykowski – e-mail: pawel.petrykowski@kowr.gov.pl
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest KOWR z siedzibą wskazaną
w Ogłoszeniu o zamówieniu;
2. w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres
siedziby KOWR wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
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5.
6.

7.
8.

9.

*

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.
96 ust. 3 ustawy;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony
w przepisach powszechnie obowiązujących i uregulowaniach wewnętrznych
KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.

Formularz oferty
Oświadczenie Wykonawcy
Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami
Wymagania dotyczące projektu zabudowy stoiska.

