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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
08-01-2018

Termin składania ofert
16-01-2018

Numer ogłoszenia
1079691

Status ogłoszenia
Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona
Została zmieniona omyłka pisarka data składania ofert.
Zmiana nie wydłuża terminu składania ofert bo została poprawiona w ciągu kilku minut.

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres: targi@aplushouse.pl,
poczty, kuriera lub dostarczona osobiście do dnia 16.01.2018 r. do godz. 8:00 na adres:
AJD STUDIO Jakub Dalek
ul. Wojanowska 32/19
54-050 Wrocław
2. Ocena ofert i ogłoszenie wyniku i wyboru zostaną dokonane do dnia 16.01.2018 r. do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent nie może zmienić swojej oferty.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
targi@aplushouse.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
JAKUB DALEK
2018-04-10, 14:06
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Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
517114410

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
a) organizacja stoiska wystawowego:targi SWISSBAU w Szwajcarii,termin targów: 16.-20.01.2018 r.,
b) materiały reklamowe
c) przygotowanie strony wizytówki
d) opracowanie 3 projektów domów przykładowych/katalogowych

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: WROCŁAW

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa AJD STUDIO Jakub Dalek poprzez zastosowanie działań
promocyjnych na rynkach zagranicznych

Przedmiot zamówienia
a) organizacja stoiska wystawowego:
• targi SWISSBAU w Szwajcarii,
• termin targów: 16.-20.01.2018 r.,
• wynajęcie powierzchni wystawowej,
• wynajęcie i montaż zabudowy stoiska targowego,
• wyposażenie stoiska,
• montaż paneli ściennych,
• plakaty, 6-8 szt., format do max. 97-243 cm, min. 170 g/m2,
• media (Internet, prąd),
• usługa sprzątania,
• obsługa stoiska przez min. dwie osoby władające językiem angielskim na poziomie min. C1, w tym
min. jedna osoba władająca językiem niemieckim na poziomie min. C1 i znajomością zagadnień
budownictwa szkieletowego oraz pasywnego.
CPV 79950000-8
b) materiały reklamowe:
• broszury – 4 000 szt., format A4, 12-16 stron, papier kredowy, gramatura 170 g/m2, okładka foliowana,
w języku angielskim oraz niemieckim,
• ulotki – 500 szt., format A4, 2-4 strony, papier kredowy, gramatura 170 g/m2, foliowane w języku
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angielskim oraz niemieckim,
• wizytówki – 4 000 szt., 54x94 mm, papier kredowy, gramatura 170 g/m2, foliowane w języku
angielskim i niemieckim,
• materiały są dostępne u Zamawiającego.
CPV 22462000-6
c) przygotowanie strony wizytówki:
• jednostronna prosta strona internetowa typu „wizytówka” z linkiem na główną stronę Zamawiającego,
• przygotowana na rynek szwajcarski,
• w języku niemieckim, francuskim i szwajcarskim.
CPV 72413000-8
d) opracowanie 3 projektów domów przykładowych/katalogowych:
• projekt koncepcyjny i opracowanie graficzne 3 nowoczesnych, pasywnych domów:
• 1. dom z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym,
• 2. dom z dachem płaskim lub jednospadowym,
• 3. budynek wielorodzinny złożony z modułów.
• W skład opracowań wchodzą: rzuty, przekroje, elewacje, wyliczenia charakterystyki energetycznej oraz
wizualizacje.
• Projekty powinny odpowiadać teraźniejszym trendom architektonicznym na rynku szwajcarskim.
• Projekty powinny być w języku angielskim i niemieckim.
CPV 71220000-6

Kod CPV
79950000-8

Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) ; b) do 16 stycznia 2018 r.
c) do 17 stycznia 2018 r.
d) do 29 stycznia 2018 r.

Załączniki
FORMULARZ OFERTOWY

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki
a) oferta powinna być napisana czytelnie,
b) oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu
Oferenta w tym postępowaniu,
c) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
2018-04-10, 14:06
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Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania i zawierać co najmniej:
• dane Oferenta,
• datę sporządzenia oferty,
• cenę całkowitą netto w PLN, EUR lub CHF.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega 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.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
formularz ofertowy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu stwierdzenia, czy spełniają
wymagania określone w dokumentach zapytania ofertowego.
2. Wymogami formalnymi są: brak powiązania osobowego lub kapitałowego z Zamawiającym.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych /wariantowych.
Oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który
zostanie przeprowadzony na podstawie następujących kryteriów:
X – cena netto, maksymalnie 100 punktów (waga 100 %):
X = (najniższa oferowana cena netto / cena netto badanej oferty) x 100 punktów
(zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku).
Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów – max. 100 punktów.
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci posiadający uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania
ofertowego.
Odrzuceniu podlegają oferty:
• których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
• złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
• które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
• złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub
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kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
AJD STUDIO JAKUB DALEK

Adres
Wojanowska 32/19
54-050 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu
+48 517 114 410

NIP
8943017515

Tytuł projektu
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa AJD Studio Jakub Dalek poprzez zastosowanie działań
promocyjnych na rynkach zagranicznych.

Numer projektu
POIR.03.03.03-02-0058/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Rozstrzygnięte
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Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
DIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Żubrza 13/1, Wrocław 54-229
Oferta wpłynęła w dniu: 10.01.2018r
cena netto oferty: 162.000,00 zł

Pełna lista podmiotów
Brak innych, ważnych ofert.
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