
 
 

        Nowa Dęba 06.05.2022 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/05/POPW/2022 

New Anna Cosmetics Sp. z o.o. zaprasza  do  złożenia  oferty  na  realizację  usług  

polegających  na  wynajmie powierzchni wystawienniczej i zabudowy  stoiska 

wystawienniczego na targi: PLMA 2022 

w ramach projektu: pn.” Internacjonalizacja New Anna Cosmetics poprzez wprowadzenie 

produktów na rynki zagraniczne” ,współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: 

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.                                                                     

Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0037/19. 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego  w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: 

„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, 

zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  obowiązującą  w ramach Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed 

upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w 

każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia 

postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego . 

3. Zamawiający upublicznił niniejsze zapytanie ofertowe na stronie internetowej: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej 

firmy New Anna Cosmetics Sp. z o.o., www.annacosmetics.com.pl 

 

 

II. ZAMAWIAJĄCY 

NEW ANNA COSMETICS  SP. Z O.O. 

UL. SZYPOWSKIEGO 11 

39-460 NOWA DĘBA 

NIP: 8672238663 

e-mail: export@annacosmetics.pl 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.annacosmetics.com.pl/
mailto:export@annacosmetics.pl


III. Rodzaj zamówienia: Usługi 

IV. Nazwa zadania: Uczestnictwo w targach PLMA , AMSTERDAM 2022. 

V . Opis przedmiotu zamówienia 

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

Wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową  stoiska na targach 

PLMA , AMSTERDAM 2022, HOLANDIA , stoisko 12-18 m2.  

VI. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową na 

targach PLMA 2022 w Amsterdamie : stoisko wystawiennicze o powierzchni 12-18 m2. 

Preferowana lokalizacja: w sektorze firm branży kosmetycznej, atrakcyjne położenie 

blisko wejścia głównego. Oferta powinna zawierać mapę targów zawierającą plan stoisk 

wystawienniczych oraz lokalizację wskazaną dla New Anna Cosmetics Sp. z o.o.  

Stoisko powinno być wyposażone w : 

• zawierać 2 stoliki i miejsca siedzące dla jednocześnie: 3 osób odwiedzających oraz 

3 osób z obsługi stoiska,  

• zawierać witryny ekspozycyjne/ półki 

• dokładne doświetlenie poszczególnych ekspozycji produktów wystawienniczych 

• Wykładzinę podłogową dopasowaną kolorystycznie do designu stoiska 

Projekt stoiska będzie indywidualnie ustalany z wykonawcą. Preferowana grafika oraz 

wykładzina podłogowa zharmonizowana z designem stoiska wystawienniczego. 

Stoisko wystawiennicze powinno zostać oznakowane logotypami, zgodnie z wytycznymi. 

VII. Termin realizacji zamówienia  

1. Okres realizacji zamówienia maksymalnie 31.05.2022 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz harmonogramu realizacji zamówienia w uzgodnieniu z wybranym 

wykonawcą. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 

warunki:  

a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca posiada 

doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego zorganizowania najmu powierzchni 

wystawienniczej wraz zabudową i wyposażeniem stoiska wystawienniczego. 



3. Wykonawca przedstawi oświadczenie, że nie zalega z opłatami w stosunku do 

Urzędu Skarbowego i ZUS.  

4. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-

mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów; 

5. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym; 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek 

sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informacje o zawarciu w złożonej ofercie 

danych niezgodnych z prawdą.  

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, wykazu zrealizowanych usług 

oraz dokumentów potwierdzających należytą realizację usług, które Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć do oferty. Dokumentacją potwierdzającą należytą realizacją usług 

mogą być w szczególności referencje odbiorców usług lub inne dokumenty 

przedstawiające zakres zrealizowanych prac. Z treści załączonych do oferty dokumentów 

mających na celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków jak niżej, 

wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca te warunki spełnia. Aby wypełnić warunek 

Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające: 

• Istnieje od minimum 2 lat (24 miesiące) prowadząc spółkę/działalność w 

obszarze organizacji tragów zagranicznych 

• Zorganizował w ciągu ostatnich 24 miesięcy dla minimum 6 klientów 

stoiska wystawiennicze wraz z zabudową – oświadczenie. 

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków 

udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie analizy 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

Niedołączenie wymaganych dokumentów lub dołączenie dokumentów 

niepotwierdzających spełniania ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty. 

7.   Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo 

lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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 :  

1) Uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej  

2) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji  

3) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika  

4) 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  

Każdy z wykonawców , odpowiadając na zapytanie ofertowe jest zobowiązany przedłożyć 

do oferty Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych- według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

IX. WARUNKI I TERMIN SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 



Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy 

złożyć do dnia 16.05.2022 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: 

NEW ANNA COSMETICS SP. Z O.O. 

UL. SZYPOWSKIEGO 11 

39-460 NOWA DĘBA 

Lub elektronicznie na adres email: export@annacosmetics.pl  

Złożona oferta musi zawierać:  

1. pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, faksu, adres e-

mail, adres strony internetowej 

2. Oferty należy składać obligatoryjnie w formie pisemnej. 

3. Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych, kapitałowych w 

stosunku do zamawiającego. 

4. Termin ważności oferty do 01.06.2022 

5. Oferty należy składać w języku polskim 

6. Oferta  winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty 

7. Oferta powinna zawierać cenę całkowitą zamówienia wyrażoną w polskich złotych 

(PLN) netto i brutto. 

8. Wszelkie koszty związane z przedstawieniem oferty ponosi oferent. 

9. Oferta powinna zawierać plan stoisk wystawienniczych oraz lokalizację 

stoiska dla New Anna Cosmetics Sp. z o.o. 

10. Oferta kierowana do zamawiającego powinna mieć dopisek: dotyczy Zapytanie 

ofertowe 1/05/POPW/2022 

11. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniodawcy, którzy nie są w stanie 

upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w ofercie. 

12. Ofertę należy złożyć wraz z kompletem poniższych dokumentów: 

• Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami, wypełniony i podpisany przez 

Wykonawcę – zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym – zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszego zapytania ofertowego. 

• Formularze potwierdzające doświadczenie Wykonawcy  

• Aktualne dokumenty rejestrowe firmy KRS / CEIDG.  

• Oświadczenia o niezaleganiu w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego. 

Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są 

przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną 

ofertę.  

 

X. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

mailto:export@annacosmetics.pl


3. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej 

z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy 

prawa. 

 

XI. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie 

oferty spełniające wszystkie wymagania.  

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100. 

 Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych z kryteriów.  

Sposób oceny:  

1. Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny (najniższa cena) = 80 pkt. 

2. Lokalizacja = 20 pkt.  

Lp. Kryterium 

oceny 

Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za 

spełnienia danego kryterium  

1. Cena  Punktacja od 0 

do 80 pkt. 

Waga 80 % 

Oferent podający najniższą cenę uzyska 

największą liczbę punktów w niniejszym 

kryterium. 

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 

80 punktów 

2. Lokalizacja Punktacja od 0 

do 20 pkt. 

Waga 20 % 

Oferent podający najlepszą lokalizację 

uzyska największą liczbę punktów w 

niniejszym kryterium. Maksymalna ilość 

punktów tego kryterium : 20 punktów 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska w ocenie całkowitej ( suma 

kryterium 1+2) największą liczbę punktów i mieści się w budżecie, jaki Zamawiający 

przewidział na sfinansowanie zamówienia. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która 

otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z 

uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans (dwie lub więcej ofert 

uzyskały taką samą liczbę punktów), Komisja Oceny Ofert przeprowadzi rozmowy 

negocjacyjne i w wyniku wewnętrznego głosowania podejmie decyzję.   

1. Punkty w poszczególnych kategoriach przyznaje Komisja Oceny Ofert.  

2. Punkty przyznane za poszczególne kryteria oceny zostaną zsumowane i będą 

stanowić końcową ocenę oferty.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o 

wyjaśnienie lub uszczegółowienie elementów oferty, które mogą budzić jego 

wątpliwości. 

 

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY 



1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie  wydłużenia 

wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od 

zamawiającego i Wykonawcy ( np. zmiana terminu targów przez Organizatora). 

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z udziału 

w targach lub działania siły wyższej. 

 

 

XIII. INFORMACJE DODATKOWE 

Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz 

załącznikach do oferty jest New Anna Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie przy 

ul. Szypowskiego 11. New Anna Cosmetics Sp. z o.o. będzie przetwarzała dane osobowe 

w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy 

Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, 

zaktualizować, sprostować, przenieść,  usunąć  lub  ograniczyć  ich  przetwarzanie. Każdy 

z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. W sprawach 

związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: k.spyra@nowak-

wroblewski.pl 

XIV. ZAŁĄCZNIKI 

a) Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 2. 

b) Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Oferentem a Zamawiającym –Załącznik nr 1 
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