
Łuków 30.01.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE WYKONIANIA ZABUDOWY STOISKA 
TARGOWEGO 

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.eposejdon.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:
- projekt zabudowy powierzchni wystawienniczej 30m2

- wykonanie zabudowy stoiska 30m2 wg Projektu

 Wymiary stoiska: 30m2, Głębokość stoiska: 3m, Długość stoiska: 10m 

- transport zabudowy na targi i z targów do siedziby zamawiającego, materiałów
promocyjnych i materiałów ekspozycyjnych

Miejsce imprezy targowej: Głogowska 14, 60-734 Poznań 
Organizator: Międzynarodowe Targi Instalacyjne 

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 

1. Przygotowanie elementów zabudowy stoiska zgodnie z dostarczonym projektem:

http://www.vacuflo.pl/


- wykonanie zabudowy 30m2 (ściany, elementy konstrukcyjne, ramy) zgodnie z przepisami
organizatora oraz przepisami prawa o wysokości 2,5 m ściany dookoła + 2 łuki o wysokości 3
m wystające poza obrys stoiska.

- surowiec: płyta PCV łącznie z nadrukiem + 3 fragmenty grafiki tekstylnej obszytej gumką
która po wciśnięciu idealnie opina ramę.

- Wymiary stoiska: 30m2  Głębokość stoiska: 3m Długość stoiska: 10m

- 2 ramy łukowe o wysokości 3m, szerokości 1m i promieniu 50 cm

- drzwi z zamkiem do kantora wraz z kantorem o wymiarach (2 x 1 x 2,5 m)

- kaseton 2 x 2,5 m

- oświetlenie LED

- trybuna

- wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku, zamontowanie niezbędniej ilości mocy i gniazd
elektrycznych do zasilenia oświetlenia i urządzeń w aneksie,

Szczegóły oraz podgląd budowy stoiska, przedstawiają załączone zdjęcia poniżej. 



2. Montaż stoiska

- Termin oddania gotowego stoiska: 20.04.2020 r.

- Oddawane stoisko targowe musi być gotowe do użytku, tj.  wykończone, czyste, z
podłączeniami do sieci elektrycznej oraz oświetlenia

- Montaż musi przebiegać zgodnie z regulaminem organizatora targów.

- Dostarczenie stoiska na miejsce targów

3. Demontaż stoiska

- Stoisko zostanie przekazane do demontażu: 23.04.2020 r. o godz. 17:00

- Transport elementów stoiska, wyposażenia oraz eksponatów z targów na ul. Glinki 62 ,

21-400 Łuków

4. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

22-Termin złożenia oferty upływa z dniem  14 lutego 2020 r.

23-W przypadku oferty składanej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, ofertę

należy umieścić w kopercie z adnotacją „Oferta na stoisko targowe”

24-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

5. 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)

- oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia,

- oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zapytaniu ofertowym

- specyfikację materiałów, które zostaną użyte do budowy stoiska.

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.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania

ofert częściowych.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

2. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W przypadku

gdy co najmniej dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie 
Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych w 
zakresie ceny. 

3. W przypadku otrzymania ofert w różnych walutach, wszystkie oferty zostaną

przeliczone na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert; 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert; 

Lp. 
Rodzaj 

kryterium 

Waga 

kryterium 
Sposób wyliczenia punktów 

1. Cena netto 1,00 
cena przedmiotu zam. w ofercie z najniższą ceną

cena przedmiotu zamówienia badanej oferty
∙waga kryterium ∙100



5. Ocena ofert zostanie rozpoczęta w dniu 14.02.2020 r. po godzinie 12-tej. Wyniki 

wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane oferentom. 

6. 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 pozostały

7. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Warunki płatności – zaliczka stanowić może maksymalnie 40% wartości zamówienia,

a Zamawiający zobowiązuje się do jej zapłaty na 30 dni przed rozpoczęciem prac

montażowych.

Płatność końcowa nastąpi po demontażu stoiska. Faktura końcowa zostanie opłacona

przez Zamawiającego w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto

wskazane na fakturze;

2. Wykonawca odpowiada za trwałość wykonanej konstrukcji oraz bezpieczeństwo jej

użytkowania;

3. Składając ofertę, wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kary umownej w wysokości

jednokrotności wartości przedstawionej ceny oferty w przypadku nie wykonania

zlecenia w terminach dotyczących budowy i demontażu stoiska.



8. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW

Oferent musi:

a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

10. ZAŁĄCZNIKI

1. Opis projektu stoiska

OPIS ZAŁOŻEŃ DLA PROJEKTU STOISKA 

Opis elementów projektu: 

Ściana PVC z nadrukiem ok. 18/25 elementów

Grafika tekstylna: 3/4 elementy  

Drzwi do zaplecza z zamkiem: 1 szt  

Oświetlenie ścienne LED: 10 szt  

Trybuna: 1 szt 

Kaseton: 2 x 2,5 m 

Wymiary elementów stoiska: 

Powierzchnia zabudowy: 30 m2  

Wysokość ścian stoiska: 2,5 m 

Szerokość stoiska: 3 m 

Długość stoiska: 10 m  

Wymiary zaplecza: wysokość: 2,5 m długość: 2m szerokość: 1 m 

Wysokość ramy łukowej – 3 m 


	Tel. 734 089 821



