
     

 

Warszawa, 30.10.2017 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na realizację usług związanych z udziałem firmy LEDA Sp.z o.o. w charakterze wystawcy w 

międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych 1. 

 

 

1. Określenie Zamawiającego 

LEDA SP Z O.O. 

ul. Studencka 50 

Warszawa, 02-735 

 

REGON: 010144808 

NIP: 5220102685 

 
Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego: Dimitri Asaturov , dimi@leda.pl 

 

2. Określenie trybu zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w          
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu         
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata          
2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu          
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.  
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo               
Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 
 
Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób: 
1. Publikacja na stronie internetowej Wnioskodawcy 
2. Przesłanie zapytania ofertowego w formie email do potencjalnych dostawców.  

 

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest - Organizacja uczestnictwa Zamawiającego w charakterze         

wystawcy w targach zagranicznych na terenie UE. W skład usługi wchodzi organizacja            

dojazdu przedstawicieli Zamawiającego do miejsca imprezy wystawienniczej, wynajem        

powierzchni wystawienniczej wraz z jej zabudową, zapewnienie zakwaterowania        

przedstawicieli Zamawiającego, wpis do katalogu targowego, transport eksponatów.        

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych usług zawarta jest w          

załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

  



     

 

Kod CPV zamówienia  

79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów , 

79931000-9 Usługi dekoracji wnętrz,  

79810000-5 Usługi drukowania, 

39154000-6 - Sprzęt wystawienniczy , 

92111200-4- Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo 

4. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Dostawca musi spełniać warunki dotyczące: 

● posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli         
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

● posiadania wiedzy i doświadczenia, 
● dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do        

wykonania zamówienia, 
● sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z            
Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między          
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta          
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i           
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności         
na: 
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki, 
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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 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. 
 

5. Kryteria wyboru oferty 
 

Kryterium pkt Sposób punktacji 
Cena 
 

100 pkt 
cena najniższa / cena z badanej oferty 

* 100 punktów 



     

ceny w walutach obcych będą 
przeliczane na PLN po kursie sprzedaży 
NBP z dnia wystawienia oferty 
 
 
 

Oferujący, który uzyska najwyższa sumę punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

 

 

 

6. Miejsce i termin składania ofert 
 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub pocztą  
 
- na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze w godzinach od 08:00 –                 
16:00  
 
Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do dnia 10 listopada 2017 r., do godziny 16:00.  
 
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 
Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. 
 
Na ofertę musi się składać: wypełniony i podpisany załącznik nr 1, ewentualnie inne 

dokumenty, które Oferujący uzna za niezbędne.  

 
 
 
 

7. Termin związania ofertą 
 
Minimalny termin związania ofertą : 90 dni  
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
 
 

8. Dodatkowe warunki 
 

● Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
● Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów. 
● Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji         

elektronicznej. 
● Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
● Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania        

ofertowego bez podania przyczyny.  
 

     9. Termin realizacji zgodnie z załącznikiem nr 2.  



     

 

 

 

 

 

  



     

 

Załącznik nr 1. OFERTA  

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację usług związanych z udziałem firmy LEDA 

Sp.z o.o. w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach 

targowo-wystawienniczych 1.  
  

 

 składamy  niniejszą ofertę na dostarczenie przedmiotu zapytania ofertowego. 

 

I. Dane Wykonawcy: 

Nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………..…. 

Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Regon: ………………………………………………………………………………………………………… 

Tel: …………………….……….., Faks: ……………..…………………, E-mail: 

………….……….………… 

 

II. Warunki oferty: 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za łączną cenę: 

………………….…….. zł/netto  (słownie 

……………………………………………………………..………………………..), 

W skład ceny wchodzą następujące składowe poszczególnych zadań wskazanych w 

specyfikacji: 

 

1 .Udział w targach ProSweet -KOLONIA NIEMCY.  Cena łączna   ………………………... 
a) Organizacja przejazdu środkami transportu drogowego na trasie Warszawa- Kolonia ( 

Niemcy)-Warszawa -  cena netto…………………………………. 

b) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych -  6 noclegów,  cena 

netto………………………. 

c) Wynajem powierzchni wystawienniczej min.9m2 wraz z zabudową targową 

cena netto…………………… 

d) Wpis do katalogu targowego (media package)   cena netto…………………… 

e) Druk katalogów reklamowych w języku angielskim 3000 szt. oraz w języku niemieckim 3000 szt. 

cena netto…………………… 

f) Wykonanie filmu reklamowego o Zamawiającym o długości  ok 3 min. cena 

netto…………………… 



     

g) Wykonanie sesji zdjęciowej produktów- cena netto…………………… 

h) Transport eksponatów do  Kolonii w Niemczech oraz po zakończeniu imprezy wystawienniczej 

do siedziby spółki - cena netto…………………… 

 

 

2. Udział w targach SeaFood -BRUKSELA BELGIA  Cena łączna   ………………………... 

 
a) Organizacja przejazdu środkami transportu lotniczego na trasie Warszawa-Bruksela ( 

Belgia)-Warszawa  cena netto…………………… 

b) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych- 5 noclegów   cena 

netto…………………… 

c) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 9m2 wraz z zabudową targową 

cena netto…………………… 

d) Wpis do katalogu targowego (media package)  cena netto…………………… 

e) Transport eksponatów do  Brukseli w Belgii oraz po zakończeniu imprezy wystawienniczej do 

siedziby spółki.  cena netto……………………  

3. Udział w targach VitaFood  GENEWA SZWAJCARIA Cena łączna   ………………………... 

 

a) Organizacja przejazdu środkami transportu lotniczego na trasie Warszawa-Genewa ( Szwajcaria 

) -Warszawa - cena netto……………………  

b) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych- 5 noclegów  - cena 

netto……………………  

c) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 9m2 wraz z zabudową targową 

cena netto……………………  

d) Wpis do katalogu targowego i ubezpieczenie (registration package + insurance) 

                 cena netto……………………  

e) Transport eksponatów do  Genewy w Szwajcarii oraz po zakończeniu imprezy wystawienniczej 

do siedziby spółki. - cena netto……………………  

 

4. Udział w targach INTERZOO   NORYMBERGIA NIEMCY Cena łączna 

………………………... 

 

a) Organizacja przejazdu środkami transportu drogowego na trasie Warszawa-Norymbergia ( 

Niemcy)-Warszawa - cena netto…………………… 

b) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych -  6 noclegów, cena 

netto…………………… 

c) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 12 m2 wraz z zabudową targową 

cena netto…………………… 

d) Wpis do katalogu targowego (media package) cena netto…………………… 

e) Transport eksponatów do  Norymbergii w Niemczech oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. cena netto…………………… 

5. Udział w targach PLMA   AMSTERDAM HOLANDIA Cena łączna   ………………………... 

a) Organizacja przejazdu środkami transportu lotniczego na trasie Warszawa-Amsterdam ( 

Holandia ) -Warszawa - cena netto…………………… 

b) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych - 4 noclegi - cena 



     

netto…………………… 

c) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 9m2 wraz z zabudową targową - 

cena netto…………………… 

d) Wpis do katalogu targowego w tym obligatoryjna opłata członkowska cena netto…………………… 

e) Transport eksponatów do  Amsterdamu w Holandii oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. cena netto…………………… 

 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do: ………………………………………………. 

 

Termin ważności oferty:  ……………….…….. dni. 

 

III. Oświadczenie Wykonawcy: 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego             

żadnych zastrzeżeń oraz spełniam wszelkie postawione w niej warunki. W przypadku wyboru            

mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez             

Zamawiającego. 

 

 

 

 

…………………………….  

……………………………….. 

Miejscowość i data   Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający wymaga aby cena za usługę zawierała zarówno organizację udziału w niżej 

wyspecyfikowanych imprezach targowo-wystawienniczych oraz realizację usług dodatkowych 

zgodnie ze specyfikacją poniżej:  

 

1 .Udział w targach ProSweet -KOLONIA NIEMCY. 

i) Organizacja przejazdu środkami transportu drogowego na trasie Warszawa- Kolonia ( 

Niemcy)-Warszawa 

j) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych -  6 noclegów, 

k) Wynajem powierzchni wystawienniczej min.9m2 wraz z zabudową targową  

l) Wpis do katalogu targowego (media package) 

m) Druk katalogów reklamowych w języku angielskim 3000 szt. oraz w języku niemieckim 

3000 szt. 

n) Wykonanie filmu reklamowego o Zamawiającym o długości  ok 3 min.  

o) Wykonanie sesji zdjęciowej produktów 

p) Transport eksponatów do  Kolonii w Niemczech oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. 

2. Udział w targach SeaFood -BRUKSELA BELGIA 

f) Organizacja przejazdu środkami transportu lotniczego na trasie Warszawa-Bruksela ( 

Belgia)-Warszawa 

g) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych- 5 noclegów  

h) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 9m2 wraz z zabudową targową  

i) Wpis do katalogu targowego (media package) 

j) Transport eksponatów do  Brukseli w Belgii oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. 

3. Udział w targach VitaFood  GENEWA SZWAJCARIA 

f) Organizacja przejazdu środkami transportu lotniczego na trasie Warszawa-Genewa ( 

Szwajcaria ) -Warszawa 



     

g) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych- 5 noclegów  

h) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 9m2 wraz z zabudową targową  

i) Wpis do katalogu targowego i ubezpieczenie (registration package + insurance) 

j) Transport eksponatów do  Genewy w Szwajcarii oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. 

4. Udział w targach INTERZOO   NORYMBERGIA NIEMCY 

f) Organizacja przejazdu środkami transportu drogowego na trasie 

Warszawa-Norymbergia ( Niemcy)-Warszawa 

g) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych -  6 noclegów, 

h) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 12 m2 wraz z zabudową targową  

i) Wpis do katalogu targowego (media package) 

j) Transport eksponatów do  Norymbergii w Niemczech oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. 

5. Udział w targach PLMA   AMSTERDAM HOLANDIA 

f) Organizacja przejazdu środkami transportu lotniczego na trasie 

Warszawa-Amsterdam ( Holandia ) -Warszawa 

g) Zakwaterowanie 3 osób w pokojach jednoosobowych - 4 noclegi 

h) Wynajem powierzchni wystawienniczej min 9m2 wraz z zabudową targową  

i) Wpis do katalogu targowego w tym obligatoryjna opłata członkowska 

j) Transport eksponatów do  Amsterdamu w Holandii oraz po zakończeniu imprezy 

wystawienniczej do siedziby spółki. 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Cena za wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową powinna obejmować 

wykonanie projektu stoiska zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wykonanie zabudowy 

stoiska wraz z niezbędnymi materiałami, jego montaż i demontaż, transport elementów 

stoiska,wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej, nadzór techniczny nad stoiskiem 

podczas eksploatacji. Zabudowa stoiska, film promocyjny , wszelkie materiały reklamowe 

powinny zostać opatrzone wizualizacją związaną z dofinansowaniem projektu ze środków UE 

zgodnie z zasadami promocji projektów w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.  


