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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
31-07-2019

Termin składania ofert
08-08-2019

Numer ogłoszenia
1198411

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym,
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania dokumentów przez
pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do ich złożenia i podpisania.
Oferta może zostać przesłana na każdy ze wskazanych poniżej sposobów (decyduje data doręczenia oferty
do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail):
1. na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu
2. dostarczona osobiście
3. w formie skanów na adres e-mail: diagnosis@diagnosis.pl
• Oferty złożone w inny sposób lub dostarczone w innej formie nie będą brane pod uwagę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
diagnosis@diagnosis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Kupraszewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
695550189

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
organizacja stoiska wystawowego Zamawiającego na targach MEDICA 2019, Dusseldorf, Niemcy (18-21
listopada 2019 r.), obejmująca:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1198411
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a. opłatę rejestracyjną
b. wynajęcie powierzchni wystawienniczej
c. wynajęcie zabudowy targowej
d. obsługę techniczną stoiska
e. instalację panelu dekoracyjnego MPG

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
organizacja stoiska wystawowego Zamawiającego na targach MEDICA 2019, Dusseldorf, Niemcy (18-21
listopada 2019 r.)

Przedmiot zamówienia
1. opłata rejestracyjna z tytułu uczestnictwa w imprezie
2. wynajęcie powierzchni wystawienniczej na potrzeby uczestnictwa w imprezie - 12,5 m2;
3. wynajęcie zabudowy stoiska na potrzeby uczestnictwa w imprezie - 12,5 m2; elementy zabudowy
powinny obejmować minimum ściany stoiska o wysokości 2,5m, panel fryzowy z nazwą firmy i nr stoiska,
wykładzina dywanowa, 1 stolik, 4 krzesła, 1 kosz na śmieci, 1 wieszak na ubrania
4. obsługa techniczna stoiska (w tym podłączenie prądu, sprzątanie)
5. instalacja panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki na stoisku targowym, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii:
• https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/marka-polskiej-gospodarki
• https://www.gov.pl/documents/910151/911704/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf/0688e156-67691313-7d1c-e0ac8e95a47b

Kod CPV
79956000-0

Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia
• 17.11.2018 – montaż stoiska targowego (1 dzień przed rozpoczęciem targów)
• 21.11.2019 – demontaż stoiska (po zakończeniu targów, w dniu zakończenia)

Załączniki
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1198411
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zapytanie ofertowe + załączniki (stoisko Medica 2019)

Pytania i wyjaśnienia
pytanie+odpowiedz_05.08.2019

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi:
1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego
2. zawierać załączone oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym,
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
3. Oferta oraz załączone oświadczenia muszą zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym oferenta, a w przypadku podpisania dokumentów przez
pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do ich złożenia i podpisania.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. cena netto w PLN za całość zamówienia - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego
w niniejszym zapytaniu ofertowym (Cena): 100%
Sposób liczenia punktacji:
C min
C p = ---------------------------- x 100
Co
Cp - liczba punktów w kryterium "Cena"
C min - cena oferty najniższej spośród złożonych
C o - cena oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres
gen. Władysława Andersa 38A
15-113 Białystok
podlaskie , Białystok

Numer telefonu
857322234

Fax
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1198411
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857324099

NIP
5422765590

Tytuł projektu
Działania promujące na rynkach zagranicznych akcesoria telemedyczne firmy DIAGNOSIS S.A.

Numer projektu
POIR.03.03.03-20-0002/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1198411
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