Szczecin, 18.12.2017r.
Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna
Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego
Szlaku Żeglarskiego
Aleja Papieża Jana Pawła II 44/2
70-415 Szczecin

Dotyczy: realizacji projektu South Coast Baltic

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu South Coast Baltic, Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna
Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty na:


Obsługę merytoryczną stoiska Województwa Zachodniopomorskiego w ramach stoiska
Projektu South Coast Baltic podczas Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boot –
Düsseldorf w dniach 20.01.2018-28.01.2018

I Przedmiot zamówienia:
Obsługa merytoryczna stoiska targowego ZPiPJ LOT ZSZ obejmuje:
 zapewnienie stałej jednoosobowej obsługi przez personel techniczny, który wykazuje się:



udokumentowaną znajomością języka niemieckiego, w tym specyficznego słownictwa
związanego z turystyką wodną,




znajomością projektu South Coast Baltic
znajomością portów i akwenów Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (znajomość
projektu South Coast Baltic oraz portów i akwenów ZSŻ zostanie zweryfikowana przez
Zamawiającego przed podpisaniem umowy),

doświadczeniem w zakresie obsługi imprez targowych.
ubranej jednolicie, w sposób promujący Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
Obsługa stoiska będzie odbywała się w dniach 20.01.2018-28.01.2018 w godzinach trwania targów tj.
10.00-18.00
 obsługę prasową dziennikarzy i mediów zainteresowanych ofertą Szlaku i Projektu SCB






udzielanie informacji o ofercie portów i przystani ZSŻ, warunkach
poszczególnych portach, atrakcjach turystycznych i kulturalnych,

żeglowania i pobytu w




dystrybucje materiałów promocyjnych ZSŻ i SCB,
prowadzenie analizy zwiedzających – badania preferencji odwiedzających targi



ścisłą współpracę z kluczowymi organizatorami.
Zakwaterowanie w hotelu, dojazd i powrót (Szczecin-Dusseldorf-Szczecin) oraz wejściówki zostaną
zapewnione przez Zamawiającego

II Kryteria dostępu:
Kryterium

Doświadczenie w obsłudze stoisk targowych

Potwierdzenie spełnienia warunków
Wykaz usług potwierdzających, że Wykonawca w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał
należycie minimum 2 usługi (w tym min 1
zagraniczna) związanych z obsługą stoiska na
targach związanych z turystyką wodną. Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie zał. nr 2 – Wykaz
usług
oraz
przedłożonych
dokumentów
potwierdzających wykonanie usług.

III Kryterium wyboru ofert:
1.

Cena brutto: max.100 %

IV Sposób przyznania punktacji:

Kryterium „Cena brutto” – 100 %
Punkty będą przyznawane według poniższego wzoru:
liczba punktów

=

najniższa cena
cena oferty ocenianej

x

100 pkt

x 100%

Koszt wykonania usługi obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia poza
zakwaterowaniem w hotelu i wejściówkami.

V Oczekiwania wobec przedstawionych ofert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
Oferta powinna być ważna przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Cena musi być podana w złotych polskich (netto i brutto).
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
Oferta musi być podpisana i przygotowana na udostępnionym formularzu (zał. 1 do zapytania
ofertowego).
Do oferty należy przedłożyć:

Wykaz usług – zał. nr 2 do zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie usług

VI Informacje ogólne
ZPiPJ – LOT ZSŻ nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ZPiPJ – LOT ZSŻ,
a wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
c) 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.
Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również nie wybrania żadnej ze
złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o
powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71
kodeksu cywilnego.
Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron
Z tytułu nie przyjęcia oferty lub niewybraniem żadnej oferty, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna
Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego związanych z Zapytaniem Ofertowym oraz złożoną ofertą (
także związanych z unieważnieniem).

VI Termin i forma składania ofert
Termin składania ofert: 08.01.2018 do godz. 14:00 (liczy się data wpływu)
Oferty złożone po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Oferty można składać:

adres e-mail: sekretariat@marinas.pl

pocztą/osobiście na adres: Al. Papieża Jana Pawła II 44/2, 70-415 Szczecin
Zapytanie ofertowe dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem: www.marinas.pl oraz w
siedzibie firmy.
Osoba do kontaktu: Tomasz Matyśkiewicz, biuro@marinas.pl

Załączniki:



Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Wykaz usług

Z poważaniem,

