ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 06/10/2017, l.dz. 01_10_2017_RPO_1_3_5_FalkenTrade
w ramach projektu " „Organizacja udziału w targach międzynarodowych firmy FalkenTrade, sezon 2017-2018, etap
2” "
Projekt realizowany w ramach:
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie związane z usługami,
oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako:
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
powiązane:
55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
22100000-1 – Drukowane książki, broszury i ulotki
Zamawiający:
Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Adres głównego miejsca wykonywania działalności:
Al. M. J. Piłsudskiego 76/1, 10-450 Olsztyn
Osoba do kontaktu w Łukasz Kujawa, tel. kont. 506 177 980, l.kujawa@falken-trade.com
sprawie
zamówienia
w
zakresie
merytorycznym
(specyfikacja zamówienia):
Osoba do kontaktu w Adam Świderski, tel. kont. 519 161 776, e-mail: adam.swiderski@projektfox.pl
sprawie zapytania w zakresie
formalnym (przygotowanie
oferty,
niezbędne
dokumenty):
Miejsce składania ofert:
Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Al. M. J. Piłsudskiego 76/1, 10-450 Olsztyn

I.

Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa nadana zamówieniu
przez zamawiającego:

Kompleksowa usługa organizacji udziału firmy Falken Trade w targach
międzynarodowych.

Rodzaj zamówienia:

Usługi.

Określenie
zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji udziału firmy
Falken Trade w targach międzynarodowych:
1. INDAGRA FOOD, Rumunia – Bukareszt,
Termin imprezy targowej: 25-29.X.2017.,
Strona www: www.indagra.ro
2. FOOD MATTERS LIVE, Wielka Brytania – Londyn,
Termin imprezy targowej: 21-23.XI.2017,
Strona www: www.foodmatterslive.com
3. PROSWEETS COLOGNE, THE INTERNATIONAL SUPPLIER FAIR FOR THE
SWEETS AND SNACKS INDUSTRY, Niemcy – Kolonia,
Termin imprezy targowej:28-31.I.2018,
Strona www: www.prosweets.com
4. XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI FERMA BYDŁA, XXI Międzynarodowe
Targi Ferma Świń I Drobiu, Polska – Łódź,

przedmiotu

Termin imprezy targowej: 16-18.II.2018,
Strona www: www.targiferma.com.pl
5. V MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW, EXPO XXI,
Polska – Warszawa,
Termin imprezy targowej: 10-12.IV.2018,
Strona www: http://www.worldfood.pl/Home

Usługa obejmuje zarówno organizację logistyczną targów jak i kwestie
merytoryczne, w poniższym zakresie:
 Wynajem powierzchni wystawienniczej,
 Organizacja doboru, transportu i spedycji eksponatów (wraz z
ubezpieczeniem i wizami),
 Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz koszty związane z
tłumaczeniem treści ww. materiałów,
 Projekt i budowa stoiska wystawowego,
 Obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa
w targach (w tym m.in.: montaż, demontaż stoiska, podłączenie i
zużycie mediów),
 Działania promocyjne podczas uczestnictw w targach, min. wpisu do
katalogu targowego, opłaty rejestracyjne, reklama w mediach
targowych,
 Organizacja dojazdu do i z kraju docelowego w terminach
umożliwiających uczestnictwo w targach,
 Zapewnienie zakwaterowania/noclegu w hotelach o standardzie 3gwiazdkowym,
 Zapewnienie wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje/obiadokolacje),
 Ubezpieczenia osób uczestniczących,
 Usługi tłumacza,
 Organizacja wstępu na teren targów.
Uszczegółowienie poszczególnych zakresów usługi zawarte jest w Załączniku nr
4 Parametry imprez targowych.

Płatności:

W ramach usługi Wykonawca ponosi i rozlicza wszystkie koszty związane z
udziałem Zamawiającego w ww. imprezach targowych, zgodnie ze specyfikacją
zawartą w zapytaniu ofertowym, oficjalnym regulaminem i programem
uczestnictwa w imprezie targowej. Rozliczenie między Wykonawcą a
Zamawiającym będzie dotyczyło usługi kompleksowej organizacji udziału w
danej imprezie targowej.
Przewiduje się możliwość płatności zaliczkowej i częściowej, w tym:
a) I transza, w wysokości 40% wartości zamówienia, płatna w terminie 30
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zapotrzebowania na zaliczkę,
przy czym:
 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu
dowodów potwierdzających dokonanie rezerwacji
powierzchni wystawienniczej dla Zamawiającego,
 jeżeli, pomimo wezwania, nie przedstawi Wykonawcy ww.
dowodów, Wykonawca ma obowiązek zwrócić
Zamawiającemu przekazaną zaliczkę w całości, a
Zamawiający ma prawo odmówić przekazywania kolejnych
zaliczek,
b) II transza w wysokości 40% wartości zamówienia, płatna w terminie 30
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zapotrzebowania na zaliczkę,
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Zamówienia uzupełniające:

przy czym:
 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienie Zamawiającemu
dowodów potwierdzających dokonanie rezerwacji
zakwaterowania dla Zamawiającego,
 jeżeli, pomimo wezwania, nie przedstawi Wykonawcy ww.
dowodów, Wykonawca ma obowiązek zwrócić
Zamawiającemu przekazaną zaliczkę w całości, a Zamawiający
ma prawo odmówić przekazywania kolejnych zaliczek,
III transza w wysokości 20% wartości zamówienia, płatna w terminie 30 dni od
daty zakończenia udziału Zamawiającego w imprezie targowej będącej
przedmiotem usługi. Odebranie Usługi dokonane jest na podstawie pisemnego
protokołu potwierdzającego zgodność parametrów wykonanej usługi z
zamówieniem.
1.
Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
uczestników imprezy targowej, pozyskiwanych przez Wykonawcę w celu
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) zwanej dalej „Ustawą” oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024) zwanym dalej „rozporządzeniem”.
2.
Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na
podstawie art. 31 ustawy.
3.
Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania
powierzonych danych osobowych.
4.
Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie
w celu realizacji niniejszego zamówienia, a cel i zakres dalszego powierzenia
przetwarzania nie mogą być szersze niż niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
5.
Celem przetwarzania powierzonych danych osobowych jest realizacja
niniejszego zamówienia.
6.
Przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych Wykonawca
przestrzega zasad wskazanych w ustawie oraz w rozporządzeniu.
7.
Wykonawca gwarantuje zapewnienie środków umożliwiających
prawidłowe przetwarzanie powierzonych danych osobowych oraz spełnia
wymagania określone w art. 36-39 ustawy oraz wymagania określone w
rozporządzeniu.
Nie przewiduje się.

Zamówienia dodatkowe:

Nie przewiduje się.

Dodatkowe
Wykonawcy:

obowiązki

Oferty
wariantowe
częściowe:

i

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych i
częściowych.

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:
Warunki
udziału
postępowaniu:

w

Wykonawca przedmiotu zamówienia musi posiadać następujące minimalne
doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usługi:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
wykonanie min. 2 usług związanych z przedmiotem zamówienia
(usługowa organizacja zadań związanych z udziałem w imprezie
targowej lub innych wydarzeniach związanych z internacjonalizacją
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Zasady spełnienia i weryfikacji
warunków
udziału
w
postępowaniu:

przedsiębiorstw, dla podmiotu trzeciego względem wykonawcy,
obejmująca minimum takie zadania, jak transport, zakwaterowanie,
wyżywienie, organizacja i przygotowanie stoiska targowego);
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) dysponowanie wymaganą do realizacji zamówienia technologią i
zasobami technicznymi.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje
zawarte w przedkładanych wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż
ww. warunki Wykonawca spełnił.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale wraz z
wykazem usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, z podaniem zakresu usługi, wartości, dat
wykonania, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
- Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
a) poświadczenie, referencje,
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia,
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana
według formuły: spełnia – nie spełnia.

III. Kryterium, jego znaczenie i sposób oceny ofert:
Kryterium wyboru:

Zasady spełnienia i weryfikacji
kryteriów wyboru:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i
ich rangą:
Cena ofertowa - 100 %
Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do
czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu
zamówienia:
• wzywania Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;
• termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty
wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data
wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;
• jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić
ofertę Wykonawcy.
Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – CENA: W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną
przyznane punkty według następującego wzoru:
Cena = P=(Cn/Cb) x 100% x 100 punktów.
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gdzie: Cn – łączna cena brutto najtańszej oferty; Cb – łączna cena brutto
badanej oferty
Podsumowanie:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu,
złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska
największą ilość punktów.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji zawartych w Formularzu
ofertowym – Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
1.

2.
3.
4.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu lub za pośrednictwem usług pocztowych lub
kurierskich na adres:
Falken Trade Polska Sp. z o.o. Sp. K.
Al. M. J. Piłsudskiego 76/1, 10-450 Olsztyn
Ostateczny termin składania ofert upływa:
16.10.2017 r., godz. 10.00.
W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia
oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

V. Informacje na temat zakresu wykluczenia:
Wykonawcą usługi nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a
wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego.

VI. Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
Przesunięcie terminów, zmiana sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, w uzasadnionym
przypadkach wynikających ze:
• zmian w harmonogramie lub programie wskazanych imprez targowych;
• innych istotnych okoliczności, nie dających się przewidzieć na etapie składania oferty, pod
warunkiem ich stosownego uzasadnienia i akceptacji przez odpowiednią instytucję
współfinansującą realizowany projekt.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody odpowiedniej instytucji współfinansującej realizowany projekt,
wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu jej zgody.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

VII. Inne elementy związane z realizacją zamówienia:
Opis sposobu ustalenia ceny:

1.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać
wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
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Opis sposobu przygotowania oferty:

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres
obowiązywania umowy.
2. Wszelkie koszty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji
zamówienia, a które Wykonawca mógł przewidzieć na etapie
składania oferty, a nie zawarł ich w cenie oferty, będą ponoszone
w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, co oznacza, iż Wykonawcy
nie przysługuje roszczenie o zwrot tego rodzaju kosztów
dodatkowych przewyższających wynagrodzenie Wykonawcy.
3. Cenę oferty podaje się za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.
4. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako
osobną pozycję – należny podatek VAT i cenę brutto.
5. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).
6. Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w
wysokości 23%.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku
wariantach.
1. Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią
zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z
wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą
odpowiadać swoją treścią treści zaproponowanych przez
Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących załącznikami
do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób
czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez Wykonawcę).
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym
postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub
nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub
korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć
podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i
imienna pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym
Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu.
8. Składana oferta wraz załącznikami w postaci oświadczeń powinna
być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być
złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z
oryginałem.
9. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia –
powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza lub mocodawcę.
10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w
ofercie.
11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
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Wymagania dotyczące wadium:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i
uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,
poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do
składania ofert.
13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według
takich samych wymagań jak składana oferta z czytelnym
oznaczeniem, że jest to „ZMIANA”.
14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert
wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie
zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień – z dopiskiem
„WYCOFANE”.
15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania.
16. Oferty oznaczone napisem „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej
kolejności.
17. Oferty wycofane nie będą otwierane.
Nie przewiduje się wniesienia wadium.

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kary umowne:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w
wysokości 10 % wartości umowy brutto.
Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która
naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.
Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie
Wykonawcy, może potrącić należną mu kwotę z dowolnej
należności Wykonawcy po uprzednim wystawieniu noty księgowej
przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar
umownych na zasadach ogólnych.

VIII. Podstawa i tryb postępowania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto.
Wartość zamówienia powyżej progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

IX. Pozostałe informacje:
1. Procedura wynikająca z „Zasady konkurencyjności” nie przewiduje środków odwoławczych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez
podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył

7

4.
5.
6.

7.
8.
9.

w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte
w szczególności w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny
z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Oferty niespełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia braków. Wezwanie dokonywane jest w formie
e-mail na adres wskazany w formularzu ofertowym. Wykonawca ma możliwość uzupełnienia
wskazanych braków w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania wezwania. Dla spełnienia terminu
liczy się data wpływu uzupełnień do Wnioskodawcy na adres, o którym mowa w części IV. niniejszego
zapytania ofertowego. W przypadku braku uzupełnień, oferta zostanie odrzucona bez dalszego
rozpatrzenia.
Zleceniodawca powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.
Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona również na stronie internetowej
Zamawiającego i/lub portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu i potencjale wraz z wykazem wykonanych
usług
4. Załącznik nr 4 – Parametry imprez targowych

8

