
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 10.08.2017 r. 

(dotyczy zamówienia usługi wynajęcia powierzchni wystawienniczej i zabudowy
stoiska  podczas  Międzynarodowych  Targów  Spożywczych  SIAL  PARYŻ,
FRANCJA  w 2018 r  w terminie od 21.10.2018 -25.10.2018.

OBST  S.A.  zaprasza  do  składania  ofert,  dotyczących  wynajęcia  powierzchni
wystawienniczej  i  zabudowy stoiska wystawienniczego  podczas  targów SIAL
PARYŻ  w   2018  r   w  terminie  od  21.10.2018  -25.10.2018 -  Projekt
współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej:  Program  Operacyjny
Inteligentny  Rozwój  2014-2020  Oś  priorytetowa  III:  Wsparcie  innowacji  w
przedsiębiorstwach  Działanie  3.3:  Wsparcie  promocji  oraz  internacjonalizacji
innowacyjnych  przedsiębiorstw  poddziałanie  3.3.3  POIR  „Wsparcie  MŚP  w
promocji marek - Go to Brand"

I. ZAMAWIAJĄCY:

OBST Spółka Akcyjna
22-100 Chełm
ul. Jagiellońska 64
NIP 563-17-33-795

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Wspólny słownik zamówień:
-   (kod CPV):  79950000-8 Usługi  w zakresie organizowania wystaw,  targów i
kongresów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

-  Przedmiotem zamówienia jest  wynajem powierzchni  wystawienniczej  wraz z
standardową zabudową: ścianki Oktanorm białe, wykładzina podłogowa, fryz z
nazwą wystawcy,  1 stół,  3 krzesła,  witryna szklana, zamykany kantorek bądź
szafka  zamykana,  kosz na śmieci,  1  lampa na każde 3 m2 stoiska,  gniazdo
elektryczne, podłączenie do prądu, obligatoryjne sprzątanie stoiska, obligatoryjne
ubezpieczenie stoiska,  - podczas targów SIAL PARYŻ w  2018 r  w terminie
od 21.10.2018 -25.10.2018.

 Wymagania :
a)  Wynajem powierzchni  wystawienniczej  oraz  standardowa  zabudowa
stoiska  wystawowego  na  targach.  Powierzchnia  wystawiennicza:  oferta
dla 6 m2 lub 9 m2 wraz z zabudową, opłatą rejestracyjną i wpisem do
katalogu /pakiet powinien zapewnić dostęp do mediów – elektryczność,
zapewnienie czystości stoiska, oznakowanie nazwą firmy lub logotypem
przedsiębiorcy, demontaż/

III. Opis sposobu przygotowania oferty



Złożona oferta powinna być napisana czytelnie i  powinna zawierać:
- dane oferenta,
-cenę  całkowitą  netto  w  PLN lub  EUR.  W przypadku  podania  w  składanych
ofertach cen w EUR Zamawiający zastrzega sobie prawo przeliczenia oferty na
PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzajacego ostatni dzień składania
ofert  tj.  kurs  z  dnia  07.09.2017r.  /zastosowanie  tego  kursu  dotyczyć  będzie
wyłącznie  celów  porównawczych  cen  złożonych  ofert/.  Przeliczenia  dokona
Zamawiajacy, w dniu rozpatrzenia ofert.
 Oferta może zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr
1) bądź na własnym formularzu jakim dysponuje firma.
-Oferent  ma  obowiazek  złożenia  oświadczenia  o  braku  powiazań  osobowo
kapitałowch z Zamawiającym. Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 1
Formularza Ofertowego.

IV. Miejsce oraz termin składania oferty

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
info@obst.pl,  a.mezynska@obst.pl  bądź  a.oleszczuk@obst.pl  lub  za
pośrednictwem  poczty  tradycyjnej,  kuriera  lub  też  dostarczona  osobiście  na
adres:
OBST Spółka Akcyjna, ul. Jagiellońska 64, 22-100 Chełm.
2.   Ocena  ofert  zostanie  dokonana  w  dniu  11.09.2018  r.,  a  wybór
najkorzystniejszej  oferty  zostanie  ogłoszony  na  stronie  internetowej  pod
adresem: www.obst.pl
3.  Oferta  jest  ważna  do  08.09.2017  r.  Oferty  należy  złożyć  do  dnia:
08.09.2017r - oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent nie może zmienić swojej oferty.
5.  W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  oferentów
wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.obst.pl.

V. Kryteria i sposób oceny ofert

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu
stwierdzenia,  czy  spełniają  wymagania  określone  w  dokumencie  zapytania
ofertowego.
2.  Ocenie  zostaną  poddane  wszystkie  oferty,  które  wpłyną  do
zamawiającego  w  terminie  wskazanym  w  pkt.  IV  ust.  3  niniejszego
zapytania  na  podstawie  danych  przedstawionych  w  ofertach  lub  w
odpowiedzi  na  rozesłane  przez  zamawiajacego  zapytania  ofertowe  do
potencjalnych usługodawców. 
Kryteria:
A– cena (waga kryterium 80 punktów):
sposób obliczenia: 
PkA= (C1/Cr x 80%) x100
PkA-ilość punktów dla kryterium A
C1 - najniższa oferowana cena
Cr - cena oferty rozpatrywanej

B – doświadczenie oferenta w realizacji targów w latach – waga kryterium
20 pkt
Ocena kryterium:

http://www.obst.pl/
http://www.obst.pl/


minimum 10 lat - 5 pkt, powyżej 20 lat - 20 pkt.
max. 20 pkt
sposób obliczenia: 
PkB= (Dn/Dn1 x 20%) x 100
PkB-ilość punktów dla kryterium B
Dn - ilość punktów przyznana za doświadczenie w realizacji targów
Dn1 - największa liczba punktów za doświadczenie w badanych ofertach.

Liczba  uzyskanych  punktów  za  poszczególne  kryteria  zostanie  zsumowana  i
będzie stanowić końcową ocenę oferty - Ow,  zgodnie z wyliczeniem:  
Ow = PkA + PkB

Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów – max. 100.

VI. Wykluczenia

Z postępowania  wykluczeni  zostaną Wykonawcy,  powiązani  z  Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo.

VII. Osoba do kontaktu:

Agnieszka Oleszczuk, e-mail: info@obst.pl,  a.oleszczuk@obst.pl
+48 82 563-12-99, +48 82 563-24-12
VIII. Dodatkowe informacje

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  bez
podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej
wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub
wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
w szczególności gdy:
-  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
-  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  przeprowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.


