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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Odnośnie tłumacza do obsługi stoiska na targach  

Posejdon Łukasz Walo zwraca się z zapytaniem ofertowym o wycenę usługi.  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie rozeznania rynku. Zamawiający w przypadku 
niniejszego zapytania nie jest zobowiązany do stosowania trybów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.   

Zapytanie ofertowe zostało przesłane do 3 potencjalnych oferentów oraz upublicznione na 
stronie internetowej www.eposjedon.pl  

2. ZAMAWIAJĄCY 

 Posejdon Łukasz Walo  

ul. Kiernickich 27/29   

NIP: 825-212-27-35  

21-400 Łuków 

Tel. 734 089 821  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAŁOZENIA 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi kompleksowej w zakresie świadczenie 
obsługi targów instalacyjnych w Poznaniu 2020.   

Miejsce imprezy targowej: Głogowska 14, 60-734 Poznań  

Czas trwania targów: 21.04.2020 r. – 23.04.2020 r.  

Organizator: Międzynarodowe Targi Instalacyjne  

 

 

Usługa będzie polegała na tłumaczeniu ustnym podczas wszystkich dni targów w godzinach 
ich otwarcia. Usługa tłumacza będzie polegała na tłumaczeniu rozmów z osobami 
odwiedzającymi stoisko wystawiennicze Zamawiającego, udzielanie informacji uczestnikom 
tarów o ofercie Zamawiającego w języku niemieckim/angielskim. 



 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Łączny czas pracy tłumacza: 21 godzin (w godzinach otwarcia targów 7h dziennie) Tłumacz 
będzie przebywać w obrębie stoiska Zamawiającego,  

Do obowiązków tłumacza należeć będzie: 

- udzielanie informacji uczestnikom targów o ofercie Zamawiającego w języku 
niemieckim/angielskim 

- tłumaczenie rozmów z osobami odwiedzającymi stoisko wystawiennicze Zamawiającego. 

Oferent nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Warunkiem w tym przypadku będzie 
oświadczenie o znajomości języka drugiego na poziomie min. B2.   

Informacje dotyczące zakresu działalności Zamawiającego i jego ofercie zostaną przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Termin realizacji zamówienia: 21.04.2020 r. – 23.04.2020 r. Głogowska 14, 60-734 Poznań 

 

 

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

1. Oferta musi zawierać: 

 

- datę sporządzenia, 

- nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, 

- numer telefonu, adres e-mail, 

- cenę przedmiotu zamówienia netto- termin związania ofertą (nie krótszy niż 7 dni od 
upływu terminu składania ofert) 

2. Ofertę należy złożyć na adres mailowy: eposejdon@gmail.com 

3. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania ofert 
w imieniu oferenta. 

4. Oferta nie spełniająca warunków określonych w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona. 

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

5. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 

- Termin złożenia oferty upływa z dniem 21 luty 2020 r. 



 

- W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę należy 
umieścić w kopercie z adnotacją „tłumacza do obsługi stoiska na targach” 

 -W przypadku oferty składanej drogą mailową, ofertę należy złożyć w postaci skanów 
dokumentów wykonanych z podpisanych dokumentów - Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane - Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego: www.eposejdon.pl 

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę należy złożyć 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eposejdon@gmail.com  

 

6. KRYTERIA OCENY  

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100  

2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium nr 1. 

 

Kryterium Punktacja Sposób oceny 
Cena 

 
100 Stosunek ceny najniższej 

oferty do ceny badanej 
oferty, mnożony przez 100 

 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dodatkowych informacji udziela Łukasz Walo, tel.: 734 089 821, e-mail: 
eposejdon@gmail.com 

2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.eposejdon.pl oraz w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania. 

5. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, zrezygnuje z realizacji zamówienia. 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych. 
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