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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016 z 
dnia 06/12/2016 
06.12.2016 

Informacje o ogłoszeniu

Opis przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Zamawiający (beneficjent)

Informacje o wybranym 
wykonawcy

Treść została opublikowana.
UWAGA: Sprawdź zawartość treści oraz załączonych plików opublikowanego 
ogłoszenia. 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 13-12-2016
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Nazwa zamawiającego
MIROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer ogłoszenia

1013759

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) osobiście w oddziale firmy: MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 
Harcerska 10, 61-011 Poznań.
2) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: MIROX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Harcerska 10, 61-011 Poznań.
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy – joanna.kruszynska@mirox.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
joanna.kruszynska@mirox.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Joanna Kruszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie 
ogłoszenia

61 8780 801

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z uczestnictwem w imprezie targowo-wystawienniczej poniesienie 
kosztów związanych z wykonaniem zabudowy targowej oraz montażem i demontaż 
stoiska o powierzchni 50 m².

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań 

Edytuj
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Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Pozykanie oferty na poniesienie kosztów związanych z wykonaniem zabudowy 
targowej oraz montażem i demontaż stoiska o powierzchni 50 m²

Przedmiot zamówienia
W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zaplanował wydatek związany z 
uczestnictwem na krajowych targach branżowych - na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w charakterze wystawcy - targi BUDMA w Poznaniu. W związku z 
uczestnictwem w imprezie targowo-wystawienniczej Zamawiający poniesie koszty 
związane z wykonaniem zabudowy targowej oraz montażem i demontaż stoiska o 
powierzchni 50 m²:
- Wymiary stoiska: Szerokość 5 m , długość 10 m.
- Układ półwyspowy, ściana z tyłu zabudowana , 3 strony wolne, dwie po bokach i 
jedna od frontu.
- Eksponaty w postaci okien, drzwi i bramy garażowej dostarcza Mirox. 
- Załącznik nr 2 stanowi uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 
2 stanowi integralną część zapytani ofertowego

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia: 
Wykonanie zabudowy targowej wraz z montażem i demontażem o powierzchni 50 m², 
powierzchnia na parterze, Pawilon 5, stoisko numer 48, układ półwyspowy:

A. Zabudowy targowa na podstawie wizualizacji (rys.poniżej), w której skład wchodzą: 
- konstrukcja i zabudowa stoiska (6 m wysokości)
- wszelkie prace graficzne związane z zabudową stoiska wraz z wydrukami
- wykonanie instalacji elektrycznej
- najem wyposażenia m.in. ekranu dotykowego, hokery, stojaki, telewizor, 
kompozycje kwiatowe, oświetlenie wraz z transportem i inne oraz załadunkiem i 
rozładunkiem tych elementów.
B. Montaż i demontaż stoiska targowego

C. Specyfikacja eksponatów, które będą usytuowane w samym stoisku targowym, 
które dostarcza Mirox Sp. Z o.o.:

- okna PVC o wymiarach 1000mmx2200mm - 3 szt.
- drzwi wejściowe o wymiarach 1500 mm x 2200 - 1 szt.
- okno o wymiarach 2500 mm x 2200 mm - 1 szt.
- drzwi tarasowe HST o wymiarach 2500mm x 2200 mm - 1 szt.
- brama garażowa o wymiarach 2400mm x 2200 mm- 1 szt.
- markiza nad drzwiami HST- 1 szt.
- roleta zewn. na okno 1000 mm x 2200 mm - 1 szt.
- skreen zewn. na okno 1000 mm x 2200 mm - 1 szt.
- żaluzja fasadowa zewn. na okno 2500 mm x 2200 mm - 1 szt.
- brama wjazdowa o wymiarach 1500mm x 1000 mm- 1 szt.

D. Specyfikacja ekranu dotykowego.

- Ekran dotykowy o przekątnej około 46 cali lub 65 cali,
Ekran musi być „napędzany” system android na którym będzie zainstalowana 
aplikacja Tahoma https://play.google.com/store/apps/details?id=com.somfy.tahoma 
w układzie pionowym.
Urządzenie musi mieć dostęp do internetu po WiFi i mieć możliwość dostępu 
zdalnego np. przez aplikację team viewer w celu zdalnego zarządzania treścią.
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Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie zabudowy stoiska – do 05.02.2017 r.
Montaż zabudowy – do 06.02.2017 r.
Demontaż zabudowy – do 11.02.2017r.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 03/2016 wraz z załącznikiem nr 1

Pytania i wyjaśnienia
Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 03/2016

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i 
doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanych terminach.
3) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub 
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zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i 
doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
5) Posiadanie doświadczenia w zakresie tego typu obsługi imprez targowych – 
wykonywania zabudów targowych. Wykonanie co najmniej 3 podobnych realizacji w 
ciągu ostatnich 3 lat.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia 
następujących dokumentów: 
• Kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 3 listów referencyjnych od 
poprzednich Zamawiających, w zakresie realizacji inwestycji tj. wykonania zabudowy 
targowej do budowy zabudowy targowej określonej w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty:
1. Złożenie oferty zawierającej:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
• termin ważności oferty.
2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających 
niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
• Oferent (jest/nie jest) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia 
okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: terminu realizacji 
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zamówienia, warunki płatności, zamiana wartości zamówienia wynikająca ze 
zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia 
następujących dokumentów: 
• Kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem 3 listów referencyjnych od 
poprzednich Zamawiających, w zakresie realizacji inwestycji tj. wykonania zabudowy 
targowej do budowy zabudowy targowej określonej w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć 
następujące dokumenty:
1. Złożenie oferty zawierającej:
• nazwę i adres oferenta,
• data wystawienia oferty,
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów,
• termin ważności oferty.
2. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone 
w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 
• Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
• Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia lub zagwarantowanie odpowiednich podwykonawców posiadających 
niezbędną wiedzę i doświadczenie dysponujących odpowiednim potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.
• Oferent (jest/nie jest) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcą, 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, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki 
lub kurateli;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
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Cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na złotówki zostanie 
przyjęty kurs z dnia dokonywania porównania ofert) Punkty w ramach kryterium ceny 
będą przyznawane wg następującej formuły:
C min
A n = ----------------- x 100x100%
C r
C min – cena minimalna w zbiorze 
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n- liczba punktów przyznanych ofercie

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane 
osobowo lub kapitałowo z firmą MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między 
firmą Firma MIROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy MIROX Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, lub osobami wykonującymi w imieniu firmy MIROX 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;
4) pozostawaniu 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;
5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może 
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez 
oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu 
ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

MIROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
61-483 Poznań
wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu
61 652 17 20

Fax
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61 652 99 88

NIP

7790021565

Tytuł projektu

Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach zagranicznych 

Numer projektu
RPWP.01.04.01-30-0214/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym nr 03/2016 z dnia 
06/12/2016r. Zamawiajacy unieważnia postępowanie ofertowe związane z realizacją 
projektu pn. „Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „MIROX” na rynkach 
zagranicznych”, na: 

Wykonanie zabudowy targowej wraz z montażem i demontażem o powierzchni 50 m², 

z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia.

Liczba wyświetleń: 77

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

pn. - pt. 8.15-16.15

tel.: 22 273 70 00

Wsparcie techniczne:

konkurencyjnosc@mr.gov.pl

tel.: 22 693 54 27
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Regulamin 

O Bazie Konkurencyjności 

Polityka prywatności 

Dostępna strona 

Jak znaleźć ogłoszenie 

Jak dodać ogłoszenie 

Kontakt 

Mapa strony 

FAQ 

 Serwisy Funduszy Europejskich

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Pomoc Techniczna.

2015 © Ministerstwo Rozwoju

Serwis Ministerstwa Rozwoju

Serwisy Ministerstwa Rozwoju używają plików cookies, aby ułatwić Internautom 

korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz 

tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego 

komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić 

ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej 

informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Zgadzam się
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