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Zielona Góra, 24.01.2018
Zapytanie ofertowe Nr 2/H/2018/POIR
W ramach projektu „Zwiększenie rozpoznawalności polskich marek produktowych Foam
makers, Hydrozaurus, Body Club, Jardins de Provence, Ocean Friends na zagranicznych
rynkach perspektywicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój PO IR poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych GO TO
BRAND”, współfinansowanego ze środków UE, spółka MARBA SP. Z O.O. SP. K. zgłasza
zapytanie ofertowe w zakresie jak poniżej.
Zapytanie ofertowe - nocleg
63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
Noclegi związane są z udziałem w targach Cosmobeauty Seul 2018.
Zamawiający
MARBA SP. Z O.O. SP. K.
ul. Racula-Głogowska 10a, 66-004 Zielona Góra
Tryb zamówienia
Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (Zasada konkurencyjności)
Wykonawca przedmiotu zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność
gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną,
bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do
CEIDG/KRS).
Wykonawca powinien ponadto złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych,
organizacyjnych i kapitałowych z Zamawiającym.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
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Wymagania dotyczące oferty
1. Brak możliwości składania ofert częściowych.
2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej.
3. Czas związania ofertą - do końca terminu jej ważności określonego w zapytaniu
ofertowym.
4. Termin ważności oferty nie krótszy niż 10 dni od zakończenia targów i/lub innych
usług przewidzianych ofertą.
5. Oferty należy składać w języku polskim.
6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
7. Oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą zamówienia netto i brutto.
8. Termin płatności wystawionego dokumentu księgowego nie może być krótszy niż 7
dni.
9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
10. Do oferty musi być dołączone oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań
osobowych, organizacyjnych i kapitałowych z Zamawiającym, o treści:

Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych Ja,
niżej podpisany(a) działając w imieniu i na rzecz:
oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo, w szczególności poprzez to
że:
- przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli
udziałowca/akcjonariusza lub członka;
- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływu na inne przedsiębiorstwo
zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie
lub umowie spółki;
- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem
przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z

innego
innymi
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udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie;
- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Przedmiot zapytania ofertowego i specyfikacja
Przedmiotem zamówienia jest nocleg dla 3 osób w Seulu podczas targów Cosmobeauty Seul
Standard hotelu: od 4 gwiazdek
Pokoje: 2 pokoje 2-os. zlokalizowane w jednym obiekcie, położonym jak najbliżej miejsca, w
którym odbywają się targi.
Wyżywienie: śniadanie wliczone w cenę, według hotelowego menu.
Termin: 07-12.05.2018
Kryterium wyboru oferty
Zamawiający oczekuje od Oferenta prezentacji oferty na nocleg dla 3 osób wg. powyższych
parametrów.
W ramach przedmiotowego postępowania będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie oferty
spełniające wszystkie wymagania.
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
RAZEM: 2 kryteria oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny:
Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) – 60 pkt
Najkorzystniejsza oferta w zakresie lokalizacji – 40pkt
Tryb składania ofert
Drogą elektroniczną przy pomocy wiadomości email wysłanej na adres: office@emarba.com,
lub tradycyjnie (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: MARBA sp. z o.o. sp. k., ul.
Racula-Głogowska 10a, 66-004 Zielona Góra.
Termin składnia ofert
Oferty można składać do dnia 26.01.2018, do godz. 23:59
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do siedziby firmy.
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Termin realizacji umowy
Wykonawca dostarczy potwierdzenie wykupionego noclegu (pocztą tradycyjną lub
elektroniczną na adres office@emarba.com) do Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od
przekazania informacji o wyborze oferty.

Zamawiający może unieważnić postępowanie ofertowe na każdym etapie jego trwania bez
podawania przyczyny.

