Nazwa projektu: Ekspansja i zdobycie nowych zagranicznych rynków zbytu dla innowacyjnych
produktów chemii budowlanej i gospodarczej firmy Dragon.

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego

Zakwaterowanie osób uczestniczących w targach Batimat
Rodzaj zamówienia: usługi
Skrócony przedmiot zamówienia:
Podróż służbowa 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej Batimat jako
wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

DRAGON POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Powstania Listopadowego 14,
30-298 Kraków,
NIP: 677-237-20-06,
Regon: 122707541,
KRS: 0000438759
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1) Cel zamówienia:

Podróż służbowa 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej
Batimat – Francja 2017
2.2) Opis przedmiotu zamówienia publicznego:

W ramach podróży służbowej 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowowystawienniczej Batimat – Francja 2017 zamawiający zakupi:
a. Noclegi w hotelu w dniach od 05.11.2017 do 11.11.2017 w pokojach
jednoosobowych z łazienkami. Lokalizacja hotelu - maksymalnie 30 min jazdy
samochodem bądź komunikacją publiczną do ulicy Parc des Expositions de
Paris Nord Villepinte, B.P 68004. Wszystkie pokoje muszą być zlokalizowane
w jednym budynku.
2.3) Wspólny Słownik Zamówień:
Kod CPV: 55100000-1
Nazwa kodu CPV: Usługi hotelarskie
2.4) Miejsce realizacji zamówienia:
Kraj: Francja
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

3.1) Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: przesłanie w/w dokumentu w
formie elektronicznej na adres skrzynki e-mailowej: export@dragon.com.pl lub
ewa.regucka@dragon.com.pl.
3. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Cena: 90 pkt
(Najniższa cena/badana cena) x 90 pkt
2. Termin płatności: 10 pkt.
cała płatność przed wykonaniem usługi - 0 pkt.
część płatności przed wykonaniem usługi, a część po wykonaniu usługi - 5 pkt.
cała płatność po wykonaniu usługi - 10 pkt.
Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach 1-2. Punkty
będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne
zasady zaokrąglania.
Z Oferentem, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ocenie łącznej, zostanie
zawarta umowa na realizację zadań objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

4. ZMIANA UMOWY
Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za
wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana
dotycząca danych adresowych stron umowy). Zamawiającemu przysługuje prawo do
odwołania postępowania o zamówienie publiczne bez podania przyczyny.
5. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO OGŁOSZENIE:
www.dragon.com.pl
6. FORMA SKŁADANIA OFERT:
Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:
ewa.regucka@dragon.com.pl.

export@dragon.com.pl

lub

Oferta winna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
Cena winna być podana w walucie PLN w wartości netto. Cena określona w ofercie
powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia w tym upusty i rabaty.
Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena.

7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: do 7 dni od daty upublicznienia zapytania
ofertowego na skrzynki e-mailowe podane w pkt 6 w postaci załącznika nr 1.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Okres w dniach: minimum 100 dni kalendarzowych od ostatecznego terminu składania ofert
9. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez
Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
10. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI W SPRAWIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Aleksandra Kasprzyk, tel. 510 140 109.
Uwaga: kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16.00 na numer podany powyżej.
11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym stosuje się
postanowienia umowy zawartej z Oferentem.
…………………………………………………….
(data i podpis Zamawiającego)

