Sopot, dn. 31.07.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy udziału Sopockiej Organizacji Turystycznej w charakterze wystawcy w WTM 2019

I.

Zamawiający

Sopocka Organizacja Turystyczna
81-720 Sopot, Plac Zdrojowy 2
NIP 585-12-53-614
REGON 191298924
II.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udział Sopockiej Organizacji Turystycznej (SOT) jako wystawcy w
targach WTM Word Travel Market w Londynie w dniach 4-6 listopada 2019 roku.
Kod CPV: 79950000-8
Zakres usługi
Pakiet wystawcy zawierający minimum:
a) Rezerwację miejsca wystawowego na targach – wynajęcie powierzchni wystawienniczej o
powierzchni nie mniejszej niż 4m2 w dniach 4-6 listopada 2019 roku w Londynie w Wielkiej
Brytanii, w tym min: podstawowe stoisko (jednolita zabudowa), 1 lada z logotypem, 2
hokery, montaż i demontaż stoiska, podłączenie techniczne na stoisku (elektryczność,
woda), codzienne sprzątanie stoiska, miejsce do prowadzenia rozmów handlowych,
transport materiałów promocyjnych (do 70 kg) z wybranego miejsca w Polsce na teren
targów
b) Opłata rejestracyjna za udział w targach – obowiązkowa opłata wpisowa na targi (jeśli
dotyczy), w tym karty wstępu dla 2 osób
c) Wpis do katalogu targowego – podstawowy wpis do katalogu on-line
III.
1)

Warunki udziału w postępowaniu
Oferta musi być odpowiedzią na zapytanie ofertowe i gwarantować wszystkie
wyszczególnione minimalne wytyczne określone w pkt II Opis przedmiotu zamówienia.

2) Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer
telefonu, numer NIP oraz być złożona przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta
zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem.
Nieprawidłowe poświadczenie oferty skutkuje odrzuceniem i pozostawieniem oferty bez
rozpatrzenia (weryfikacja z KRS,CEIDG, innym właściwym rejestrem dostępnym w bazach
online lub na wezwanie Zamawiającego).
3) Wartość poszczególnych kosztów oraz łączna wartość zamówienia musi być wyrażona w PLN
w wartości brutto (jeśli dotyczy) i netto.
4) Do oferty należy dołączyć plan hali targowej organizatora z proponowaną lokalizacją
miejsca targowego, który stanowi integralną część oferty.
Sopocka Organizacja Turystyczna
Plac Zdrojowy 2
81-720 Sopot
Tel. +48 501 590 773
biuro@visit.sopot.pl
www.visit.sopot.pl

5) Brak możliwości składania ofert częściowych.
6) Brak możliwości składania ofert wariantowych
7) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo .
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
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 udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie
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.
Złożenie oferty będzie równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku powiązań
osobowych lub/i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym.
8) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie
upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty.
9) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci dysponujący potencjałem i zasobami
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia a także posiadający min. 3 letnie
doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. Oferent opisze w ofercie swój potencjał,
doświadczenie i zasoby, w sposób umożliwiający zweryfikowanie przez Zamawiającego
spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
poproszenia Oferentów o złożenie dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie
w/w warunków, na co wyznaczy maksymalny termin roboczy. Oferent, który nie spełni
któregokolwiek z w/w warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.
10) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.

Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru Oferenta na podstawie kryterium: wartość zamówienia – 100%
Zamawiający wybierze ofertę zgodną z Zapytaniem ofertowym, przewidującą najniższy koszt
realizacji zamówienia.

V.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę wraz z wyceną należy przesłać elektronicznie na adres e-mail
a.kaczorowska@visit.sopot.pl do dnia 14 sierpnia 2019 roku.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Alicją Kaczorowską-Rohde, adres e-mail:
a.kaczorowska@visit.sopot.pl , nr tel. 501 590 773
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