
   
 

Strona 1 z 12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr GAPR-GoGlobal4.0/675/21/W z dnia 02.07.2021 r. 

 

W związku z realizowanym projektem „Medsilesia Go Global 4.0” w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.3  

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 

Rynkowej Sp. z o.o. (będący Zamawiającym w imieniu i na rzecz członków klastra) zaprasza do składania 

ofert na organizację wspólnego stoiska wystawienniczego członków klastra „MedSilesia – Śląska 

Sieć Wyrobów Medycznych”, będących uczestnikami projektu „MedSilesia Go Global 4.0”, na 

targach SWISS MEDTECH EXPO 2021, które odbywają się w dniach 14-15 września 2021r.  

w Lucernie w Szwajcarii.  

 

I. Nazwa i adres instytucji Zamawiającej 

(w imieniu i na rzecz członków klastra) 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 

ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice 

tel.: +48 32 33 93 110 

 

II. Osoby do kontaktu 

Sylwia Krawczyk-Murga – telefon: 536 843 782, adres mailowy: 4.0goglobal@gapr.pl 

 

III. Tryb prowadzonego postępowania 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności,  o  której  mowa  

w Rozdziale VI (punkty 6.5.2.) „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 

– 2020.” 

 

IV. Kod CPV/Nazwa kodu CPV 

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw  

39154000-6 Sprzęt wystawowy 

 

V. Cel zamówienia  

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Medsilesia Go Global 4.0” o numerze: POIR.02.03.03-24-

0003/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie 

Krajowych Klastrów Kluczowych. 

tel:+48323393110
mailto:4.0goglobal@gapr.pl


   
 

Strona 2 z 12

 

VI. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia: organizacja wspólnego stoiska wystawienniczego członków klastra 

„MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych”, będących uczestnikami projektu „MedSilesia Go Global 

4.0” na targach SWISS MEDTECH EXPO 2021, które odbywają się w dniach 14-15 września 2021 r.  

w Lucernie w Szwajcarii.  

2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 

2.1  Przygotowanie ostatecznego projektu wspólnego stoiska wystawienniczego; 

2.2  Wykonanie zabudowy, montaż i demontaż, aranżacja oraz zapewnienie wyposażenia 

        oraz nadzór autorski nad realizacją wspólnego stoiska; 

3. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się we własnym zakresie z warunkami uczestnictwa w targach. 

4. Wszystkie usługi będące przedmiotem zamówienia, muszą być zgodne z warunkami wskazanymi  

w punkcie 3.  

5. Dane techniczne stoiska wspólnego:  

• stoisko typu: open on three sides (otwarte z trzech stron) 

• powierzchnia przydzielonego stoiska wynosi 30 m2  

• wymiary: 6m x 5m  

• przydział stoiska na hali nr 2 (wskazane w załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego). 

6. Powierzchnia wystawiennicza jest przeznaczona dla 6 członków klastra – współwystawców:  

(1)  Pro-Plus S.A., (2) Clinical Consulting sp. z o.o., (3) VIMEX sp. z o.o., (4) Revolve Bandała, Grzywa, 

Kaprusiak sp.j., (5) 2KMM Sp. z o.o., (6) APO Zdrowie sp. z o.o. 

 

VII. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych części zamówienia. 

1. Przygotowanie projektu wspólnego stoiska wystawienniczego: 

1.1.  Wykonawca przygotuje ostateczny projekt wspólnego stoiska wystawienniczego na podstawie 

przedstawionej do oferty wizualizacji stoiska.  

1.2. Wizualizacja / projekt stoiska powinna/powinien zawierać plan instalacji uwzględniający przyłącza 

prądu i internetu (dane wskazane w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania 

ofertowego) oraz punktów świetlnych. 

1.3.  Wizualizacja / projekt stoiska powinna/powinien zawierać meble, sprzęt i inne elementy wymienione  

w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.  

1.4. Powierzchnię stoiska należy podzielić na 6 członków klastra z uwzględnieniem gwarantowanych 

metraży dla każdego członka podanych w ww. Specyfikacji. Ponadto w ramach stoiska należy 

przeznaczyć 15-20% powierzchni każdego współwystawcy na zaplecze i  komunikację na stoisku.  

1.5.  Stoisko powinno mieć charakter półotwarty – bez ścian oddzielających stoiska poszczególnych firm, 

ale z delikatnymi odgrodzeniem np. półścianki, rolety, kwiaty itp. 
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1.6.  Preferowane będą wizualizacje / projekt z konstrukcją zapewniającą widoczne oznaczenie Polski 

(jako kraju wystawców wspólnego stoiska) oraz nazwę klastra.   

1.7.  Oferent zapewni i tym samym uwzględni w wizualizacji / projekcie stoiska nadruk grafiki w wysokiej 

jakości, minimum: 

• logotyp każdego z 6 członków klastra na każdej ladzie recepcyjnej 

• logotypy 6 członków klastra umieszczone w widocznym miejscu,  innym niż lady recepcyjne 

• oznaczenia Polski i klastra (m.in. napis Poland, logotyp klastra MedSilesia, hasło „Together 

for the innovative medicine”) 

• logotypy unijne (oznakowanie zgodne z zapisami określonymi w Podręczniku wnioskodawcy 

i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 

8 czerwca 2021 r.) 

• element graficzny każdego członka klastra (np. zdjęcie produktu/produktów) do 

umieszczenia np. na ściankach zaplecza, półściankach, itp.  

• elementy graficzne z materiałów promocyjnych projektu „MedSilesia Go Global 4.0” 

(fakultatywnie)  

1.8. Powyższe elementy graficzne zostaną dostarczone Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu 

umowy. 

1.9. Dodatkowe wymagania w kontekście zaprojektowania stoiska dotyczące wybranych 

współwystawców  zostały uwzględnione w Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

Zapytania ofertowego. 

1.10. Projekt wspólnego stoiska opracowywany w konsultacji z Zamawiającym może uwzględniać 

drobne poprawki względem przedstawionej do oferty wizualizacji. 

1.11. Ostateczny projekt wspólnego stoiska wystawienniczego musi zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

1.12. W przypadku wymogu akceptacji projektu stoiska przez organizatora targów, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu stosowne poświadczenie w tym zakresie niezwłocznie po jego 

otrzymaniu.  

2. Wykonanie zabudowy, montaż i demontaż, aranżacja oraz zapewnienie wyposażenia oraz  

nadzór autorski nad realizacją wspólnego stoiska 

1.1. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym skontaktuje się z organizatorami 

targów w celu omówienia warunków zabudowy stoiska.  

1.2. Wykonawca nabędzie odpowiednie bilety wstępu oraz karty wjazdu na teren targów na czas 

montażu oraz demontażu stoisk dla całego personelu realizującego usługi w tym zakresie. 

1.3. Ewentualne koszty wynikłe z opóźnienia przy demontażu stoiska pokryje Wykonawca. 

1.4. Wykonawca wyposaży stoisko w niezbędny sprzęt i inne elementy wymienione w Specyfikacji 

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Wszystkie ww. elementy 
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wyposażenia stoiska dostarczone przez Oferenta (Wykonawcę)  zostaną udostępnione 

Zamawiającemu na zasadzie najmu. 

1.5. Zabudowa i wszystkie elementy wyposażenia stoiska muszą być wykonane z trwałych i wysokiej 

jakości materiałów. Wszystkie meble i inne elementy wyposażenia muszą być w bardzo dobrym 

stanie technicznym, nowe lub nienoszące śladów użytkowania, wykończone estetycznie. 

1.6. Wykonawca zapewnia i pokrywa koszty transportu, w tym załadunku i rozładunku elementów 

zabudowy, wyposażenia i aranżacji stoiska, dokonania wymaganych odpraw spedycyjnych i celnych. 

1.7. Wykonawca dokona montażu i demontażu stoiska, w ramach których zobowiązany będzie do 

współpracy z pracownikami nadzoru technicznego targów. 

1.8. Wykonawca przekaże stoisko Zamawiającemu (lub upoważnionej przez Zamawiającego osobie)  

w dniu 13 września 2021, do godz. 17:00. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek uwag odnośnie zabudowy lub wyposażenia stoiska, Wykonawca dokona niezbędnych 

poprawek na własny koszt nie później niż do godz. 22.00 w dniu 13 września 2021 r.  

1.9. Wykonawca zapewni dla przedstawicieli Zamawiającego wejściówki niezbędne do wejścia na teren 

targów w trakcie montażu (jeżeli są wymagane). 

1.10. Kontenery na śmieci, w tym na odpady związane z montażem i demontażem stoiska, zapewnia 

Wykonawca. Wykonawca pokryje koszty usuwania odpadów.  

 

VIII. Harmonogram realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2021 – wrzesień 2021. 

2. Termin organizacji targów SWISS MEDTECH EXPO 2021 - 14-15 września 2021. 

3.  Montaż stoiska najpóźniej do dnia 13.09.2021, zgodnie z wymaganiami organizatora targów.  

4. Demontaż stoiska w terminie: 15.09.2021 - 16.09.2021 do godz. 12:00, zgodnie z wymaganiami    

organizatora targów.  

 

IX. Miejsce realizacji zamówienia 

Zagranica, Lucerna, Szwajcaria.  

 

X. Termin i sposób składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2021 r. 

2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego Zapytania ofertowego.  

3. Do wypełnionego Formularza oferty należy załączyć: 

a) Wykaz doświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem (np. referencje, protokoły lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego 
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doświadczenia), 

c) wizualizację wspólnego stoiska wystawienniczego z uwzględnieniem danych technicznych stoiska 

wskazanych w rozdz. VI ust. 5  oraz zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdz. VII ust. 1 

niniejszego Zapytania ofertowego, 

UWAGA: wizualizację należy przedstawić w postaci co najmniej 3 rzutów z trzech stron oraz  

z góry, z opcją włączonego światła, w formacie .pdf 

d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Oferenta podpisuje pełnomocnik należy do oferty dołączyć 

stosowne pełnomocnictwo,  

e) kserokopię umowy konsorcjum potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy), 

f) pisemne zobowiązanie  podwykonawcy do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) 

4. W przypadku wystąpienia błędów dopuszcza się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty 

w terminie składania ofert. W takiej sytuacji wymagane jest pisemne zgłoszenie stosownej korekty 

i przesłanie jej w tej samej formie, w której złożono ofertę.  

5. Oferent powinien podać cenę przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz określić stawkę podatku VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona słownie i cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w PLN brutto i netto. 

8. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym  

wszelkiego rodzaju podatki i opłaty skarbowe. 

9. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą czytelną techniką, w wersji papierowej lub 

elektronicznej za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.  
 

W przypadku składania oferty w wersji papierowej: Formularz oferty wraz z załącznikami powinny być 

podpisane przez osobę (y) uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta (w przypadku konsorcjum – jego 

lidera).  
 

W przypadku składania oferty w wersji elektronicznej oferta musi zostać podpisana za pomocą 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę (y) uprawnioną/e do reprezentowania Oferenta 

(w przypadku konsorcjum – jego lidera). 

12. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć za pośrednictwem kuriera lub pocztą (liczy się data wpływu do 

Zamawiającego) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. w Górnośląskim Akceleratorze 

Przedsiębiorczości Rynkowej  sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice. 

13. Koperta powinna zostać oznaczona nazwą Oferenta i numerem Zapytania ofertowego, do którego odnosi 

się złożona oferta. 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
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14. Czas związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

XI. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych i opcjach.  

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych oraz opcji. 

 

XIV. Warunki udziału w postępowaniu  

1. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności - do udziału w postępowaniu Zamawiający 

dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Spełnienie warunku 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza oferty. 

2. Wiedza i doświadczenie: 

a) do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają  

niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Spełnienie warunku 

weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element Formularza oferty.. 

b) do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykażą wykonanie co najmniej 3 usług zabudowy wystawienniczej, dla stoisk  

o powierzchni co najmniej 20 m² każde, na zagranicznych (tj. odbywających się za granicą kraju 

Zamawiającego) imprezach targowych. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia stanowiącego element formularza oferty, a Oferent dodatkowo do oferty dołączy Wykaz 

doświadczenia oraz referencje, protokoły lub inne dowody potwierdzające fakt posiadanego 

doświadczenia. 

3. Potencjał techniczny i osobowy - do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy 

złożą oświadczenie,  iż w momencie realizacji przedmiotu zamówienia będą posiadali niezbędny potencjał 

techniczny i osobowy do jego realizacji. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie 

oświadczenia stanowiącego element Formularza oferty. 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Oferentów, którzy 

złożą oświadczenie, iż ich sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu 

zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element 

Formularza oferty. 

5. Wykluczenia: 

a) z   udziału   w   postępowaniu   wykluczeni    są   Oferenci   powiązani    osobowo   i   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 Oferentów, a  Oferentem,  polegające  w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
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• posiadaniu co najmniej 5%  udziałów lub akcji, 

• 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b) osoby   fizyczne,   które   prawomocnie   skazano   za   przestępstwo   popełnione   w   związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

c) spółki jawne, których  wspólnika prawomocnie  skazano  za  przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

d) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

e)  spółki komandytowa oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie    

skazano    za    przestępstwo    popełnione    w    związku    z    postępowaniem     o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 

lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
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przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

h) Oferentów  będących  osobami  fizycznymi,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo,  

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcem przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769) - przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

i) Oferentów będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-

akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art., 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  o skutkach 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012r. poz.769)- przez okres 1r. od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. 

j) Oferentów w stosunku, do których otwarto likwidację, wdrożono postępowanie restrukturyzacyjne 

lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 

układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 

 

Każdy z Oferentów, odpowiadając na Zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku 

powiązań osobowych i kapitałowych oraz Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ww. przyczyn, 

które są integralną częścią Formularza oferty. 

 

6. Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu konsorcjum składające się z podmiotów: osób fizycznych,  

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W przypadku 

realizacji przez konsorcjum umowy na organizację wspólnego stoiska wystawienniczego dla członków 

klastra MedSilesia na targach SWISS MEDTECH EXPO 2021 wszystkie podmioty wchodzące w skład 

konsorcjum (zwane dalej „konsorcjantami”) ponoszą wobec Zamawiającego odpowiedzialność solidarną 

za wszystkie zobowiązania wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy. 

W stosunkach między Zamawiającym a konsorcjantami, konsorcjanci są reprezentowani przez Lidera 

konsorcjum wskazanego w umowie konsorcjum. Podział obowiązków między konsorcjantami 

i skoordynowanie ich prac jest wewnętrzną sprawą konsorcjantów. Żaden z konsorcjantów nie może 
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powoływać się wobec Zamawiającego na jakiekolwiek okoliczności dotyczące stosunków między 

konsorcjantami lub zaistniałych między nimi zdarzeń. 

Wymogi dopuszczenia do postępowania uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej jeden 

konsorcjant spełnia warunki udziału w postępowaniu (sprecyzowane przez Zamawiającego 

w rozdz. XIV ust.2 pkt. b niniejszego zapytania). 

Kserokopię umowy konsorcjum należy przedłożyć jako załącznik do formularza oferty.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców.   

Jeśli jednak Oferent bierze pod uwagę zaangażowanie podwykonawcy/ podwykonawców w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu tzn. będzie powoływać się na jego/ich 

zasoby (tu: doświadczenie), wówczas zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

pisemne zobowiązanie tego podmiotu/tych podmiotów do oddania Oferentowi do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Stosowne zobowiązanie podwykonawcy/podwykonawców 

powinno zostać załączone do oferty (w formie pisemnej) wraz z odpowiednim wskazaniem stosownych 

zasobów, które są udostępniane Oferentowi (zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego, tj. 

wykazanie wymaganego doświadczenia w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z 

dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie, np. referencje, protokoły lub inne dowody 

potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia). 

W takiej sytuacji wymogi dopuszczenia do postępowania uznaje się za spełnione, jeżeli oferent lub 

przynajmniej jeden ze wskazanych przez niego podwykonawców samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu (sprecyzowane przez Zamawiającego w rozdz. XIV ust. 2 pkt. b 

niniejszego zapytania). 

 

XV. Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

 

Lp. Kryterium oceny Waga  Max liczba punktów 

K1 Cena netto oferty 60% 60 

K2 Wizualizacja wspólnego stoiska  40% 40 

 

2. W kryterium „Cena netto oferty” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zwierająca najniższą 

cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

K1 = (C min/C)*100*waga (60%)  

C min – najniższa cena spośród ofert  
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C – cena podana w ofercie rozpatrywanej  

 

Cena netto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia za 

wyjątkiem podatku VAT.  

3. Kryterium „Wizualizacja stoiska” będzie oceniany w oparciu o dołączoną do oferty wizualizację 

wspólnego stoiska (wizualizacje obejmujące co najmniej 3 rzuty z trzech stron oraz z góry, z opcją 

włączonego światła, w formacie .pdf), w ramach którego oceniane będą dwa podkryteria: 

a) funkcjonalność oraz zaaranżowanie i wykorzystanie przestrzeni stoiska (ocenie będą 

podlegały następujące elementy: uporządkowanie kompozycji i praktyczność rozwiązań, elementy 

odgradzające, oświetlenie stoiska, dodatkowe wyposażenie stoiska): 0-20 pkt, 

b) oryginalność projektu (ocenie będą podlegały następujące elementy: kreatywność i atrakcyjność 

projektu, estetyka, rozmieszczenie elementów graficznych, widoczność stoiska z kilku stron/z daleka 

/widoczność oznaczeń Polski i klastra  podwystawców): 0-20 pkt. 

 

K2 – suma wszystkich punktów uzyskanych w trakcie oceny kryterium.  

 

4. Za każde kryterium Oferent może otrzymać 0, 5, 10, 15 lub 20 punktów. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę 

punktów za oferowaną cenę netto oferty i wizualizację stoiska, zgodnie ze wzorem: 

 

OPO (ogólna punktacja Oferenta) = K1 + K2. 

 

XVI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty postępowania i zawarcia umowy 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem 

ofertowym. Ocena ofert ma charakter niejawny.  

2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty – w oparciu o kryteria opisane w rozdz. XV 

niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie na tym etapie między Zamawiającym a Oferentem 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści. 

4. W wypadku udzielenia przez Oferenta w odpowiedzi informacji niepełnej lub pominięcie któregokolwiek 

z pytań Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo odrzucenia oferty. Z tytułu odrzucenia 

oferty nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie. 

5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W terminie 2 (słownie: dwóch) dni 
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od dnia skutecznego zawiadomienia Oferent może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty 

oczywistych pomyłek pisarskich lub rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu. 

Brak zgody musi zostać wyrażony na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (wówczas termin 

uznany będzie za zachowany, jeżeli w tym okresie oświadczenie Oferenta wpłynie do Zamawiającego). 

6. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy. 

7. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Oferentom za pośrednictwem 

strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ i  www.gapr.pl oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

8. Z wybranym Oferentem podpisana zostanie umowa na realizację przedmiotowej usługi, a w przypadku 

rezygnacji danego Oferenta z podpisania umowy, do podpisania umowy będzie zapraszany kolejny 

Oferent z listy rankingowej. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Oferenta bez podania przyczyn. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyn. 

11. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez 

niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. 9-10. W tym zakresie Oferenci zrzekają się 

wszelkich przysługujących im ewentualnie roszczeń. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ceny z wybranym Oferentem/Oferentami  

w przypadku gdy cena ofertowa przekroczy wartość środków zapewnionych w budżecie projektu. 

13. W umowie na realizację usługi zawarte zostaną zapisy dotyczące kar związanych z niewywiązaniem się 

Wykonawcy z warunków umowy. 
 

 

XVII. Warunki płatności 

1. Zamawiającym w imieniu i na rzecz członków klastra: Pro PLUS S.A., Clinical Consulting sp. z o.o., VIMEX 

sp. z o.o., REVOLVE Bandała, Grzywa, Kaprusiak sp. j., 2KMM sp.z o.o., APO Zdrowie sp. z o.o. oraz 

płatnikiem jest Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania przez Wykonawcę zaliczki na poczet realizacji 

zamówienia, której warunki zostaną określone na etapie podpisania umowy.  

3. Faktury za wykonaną usługę będą wystawione na przedsiębiorstwa członków klastra wymienionych  

w pkt.1. 

4. Terminy płatności wystawionych faktur nie mogą być krótsze niż 21 dni. 

 

 

XVIII. Informacje dodatkowe 

1. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy  

z Zamawiającym, organizatorem targów oraz współwystawcami (członkami klastra). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed 

upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
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ofertowego zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz 

na stronie www.gapr.pl Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

3. Zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować w formie pisemnej na adres: 

4.0goglobal@gapr.pl lub za pośrednictwem https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

4. Zamawiający zastrzega, że będzie udzielał odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły nie później 

niż do dnia 08 lipca 2021 r. do godz. 12:00 (dotyczące treści zapytania ofertowego) w formie 

komunikatów ogłoszonych w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie 

www.gapr.pl 

XIX. Zmiana istotnych warunków umowy 

1. Dopuszcza się zmianę istotnych warunków umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, zdarzeń losowych lub 

wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których nie udało się przewidzieć na etapie 

przygotowania zapytania ofertowego.  

2. Dopuszcza się zmianę warunków umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności 

nasilenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, przedłużającego się czasu trwania stanu epidemii lub 

pandemii i ograniczeń z tym związanych. 

3. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, a ich zakres jest 

zgodny z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 

2020.”  

 

XX. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy  

w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości 

zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą, o ile zamówienie to dotyczy tego samego rodzaju usługi. 

 

XXI. Sposób upublicznienia Zapytania ofertowego 

Niniejsze Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ i na stronie www.gapr.pl 

 

XXII. Lista załączników do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia. 

Załącznik nr 3 – Specyfikacja  

Załącznik nr 4 – Przydział stoiska na Hali nr 2 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
mailto:4.0goglobal@gapr.pl
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
http://www.gapr.pl/

