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ZAMAWIAJĄCY:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (OGŁOSZENIE)

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze otwartej,
na usługi społeczne o których mowa w art. 138o ustawy Pzp.

( zamówienie poniżej 750 000 euro udzielane w częściach)
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018

Nr referencyjny: BOK/1-25-139/2018
Z upoważnienia

Zatwierdził:
Pełnomocnik zamawiającego
Mariola Dąbrowska
/-/
RADCA PRAWNY

Warszawa 06 -12- 2018 r.

Targach
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12
Adres poczty elektronicznej: bpp@paih.gov.pl,
Adres strony internetowej: www.paih.gov.pl
NIP: 526-030-01-67, REGON: 012070669
Kapitał zakładowy: 138 006 600 zł, wpłacony w całości,KRS 0000109815 Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
tel. (+48 22) 334 98 00,
faks (+48 22) 334 99 99
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
II.
1.

INFORMACJE OGÓLNE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”, dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w
siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.paih.gov.pl
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamówienie jest finansowane na podstawie umowy o dotację celową na rok 2018
zawartą przez PAIH ze Skarbem Państwa - Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia Oświadczenie Wykonawcy.
III.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem

zamówienia

jest

kompleksowa

organizacja

polskiego

stoiska

narodowego, na powierzchni wystawienniczej o wielkości łącznej 100,50 m2, w tym
64,20 m2 (stoisko promocyjne) i 36,3 m2 (przestrzeń networkingowa), wynajętej
samodzielnie przez Zamawiającego, wskazanej i udostępnionej przez Zamawiającego,
na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 , które odbędą
się w dniach 12-15 marca 2019 r. w Cannes we Francji.
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2.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego
na targach MIPIM (dalej zwanych „targami”) w następującym zakresie:
1) Wykonanie projektu stoiska dostosowanego do wynajętej przez Zamawiającego
powierzchni wystawienniczej, uwzględniającego udział ok. 8 polskich firm/instytucji
z branży nieruchomości w charakterze wystawców.
2) Wykonanie zabudowy, aranżacji oraz zapewnienie wyposażenia powierzchni
wystawienniczej (zwanej dalej „stoiskiem”),
3) Kompleksowa obsługa stoiska w następującym zakresie:
a)

Zapewnienie obsługi asystenckiej stoiska,

b)

Zapewnienie obsługi tłumaczeniowej stoiska,

c)

Zapewnienie usługi gastronomicznej na stoisku,

d)

Zapewnienie obsługi technicznej stoiska,

e)

Zapewnienie ubezpieczenia stoiska, wyposażenia i personelu stoiska,

f)

Zapewnienie obsługi audiowizualnej

g)

Zapewnienie obsługi fotograficznej

h)

Wykonanie identyfikatorów,

i)

Transport/spedycja materiałów informacyjno-promocyjnych

4) demontaż stoiska po zakończeniu imprezy targowej
3.

Szczegółowe wymagania związane z przedmiotem zamówienia
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z ustaleniami określonymi przez Zamawiającego.
2) Zamawiający oczekuje wysokiej jakości świadczonych usług. Wymagana jest
najwyższa staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapozna się z warunkami technicznymi
zabudowy stoisk dla Wystawców określanych przez Organizatora targów oraz
zobowiąże się do ich przestrzegania i wykonania zamówienia zgodnie z tymi
warunkami.
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4) Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności co do uzyskanych
informacji i dokumentacji dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia .
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 500.000,00 zł od wszelkich szkód
wyrządzonych osobom trzecim, w tym organizatorowi targów.
6) Wykonawca odpowiada za wypełnienie wszelkich zobowiązań formalnoprawnych i finansowych wobec swoich podwykonawców i pracowników
współpracujących z nim przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia oraz
za współpracę z nimi, w tym za ich przeszkolenie i przekazanie otrzymanych od
Zamawiającego informacji dotyczących charakteru i programu targów.
4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do
Ogłoszenia.

5.

Wartość zamówienia wynosi: 342 780,15 zł netto, co stanowi 421 619,58 brutto.

6.

Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
79930000-2 Specjalne usługi projektowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
55500000-5 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55400000-4 Usługi podawania napojów
60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek
63520000-0 Usługi agencji transportowych
63521000-7 Usługi agencji przewozu towarowego
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
39100000-3 Meble

3.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności związane z montażem i demontażem stoisk na okres
nie krótszy niż czas niezbędny do wykonania poniższych czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust
1, będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
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czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zwanego
dalej Kodeksem Pracy.- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz
Wykonawcy.
3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu (dokumenty, bieżące opłacanie składek i należnych podatków
z tytułu zatrudnienia osób, oświadczenia własne, oświadczenia osób), z których
wynikać będzie zawarcie umów o pracę z osobami wykonującymi czynności, o
których mowa w ust. 1 (zwanych dalej Dokumentami) i w tym celu Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania od tych osób zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, o ile taka zgoda
będzie potrzebna.
4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Dokumentów w terminie wskazanym przez
Zamawiającego zgodnie z ust. 3, bądź też przedstawienie Dokumentów, które nie
będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2 będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.
5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty 500 zł za każdy
stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający
podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).
V INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODSTAWIE art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp
Nie dotyczy
VI PRZEWIDYWANE ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na podstawie art. 151a ustawy
Pzp.
VII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od dnia zawarcia umowy do dnia 15 kwietnia 2019r.

VIII . PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1.

2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.
1 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–
20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
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3.

4.

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na ww. podstawie.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed
wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość
udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
nie zakłóci konkurencji.

IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, 2 usług, z których każda obejmowała łącznie wykonanie:
1) projektu stoiska targowego;
2) wykonanie elementów konstrukcji stoiska w tym ich montażu i demontażu oraz
kompleksowej obsługi stoiska targowego, szczególnie w zakresie obsługi technicznej
i obsługi audiowizualnej, podczas międzynarodowych imprez targowych, w tym
przynajmniej jednej za granicą (w ramach usługi Wykonawca musiał zapewnić np.
obsługę asystencką, obsługę hostess, obsługę cateringową);

o powierzchni co najmniej 50 m2 każda, o wartości co najmniej 100 000 zł brutto każda.
2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, w
tym:
1) przynajmniej jedną osobą, która będzie zajmowała stanowisko Koordynatora
Projektu – posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami zespołu pracowników
w co najmniej 3 zrealizowanych zamówieniach, które obejmowały zabudowę,
wyposażenie i obsługę powierzchni wystawienniczej na międzynarodowych
imprezach targowych, w tym przynajmniej dwóch za granicą; posługującą się
językiem polskim i angielskim lub francuskim w stopniu umożliwiającym sprawną
komunikację. W toku realizacji zadania, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego nieprawidłowości lub innych trudności w realizacji zadań
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnioskowania o zmianę Koordynatora
Projektu, a Wykonawca zobowiązuje się taki wniosek uwzględnić
2) przynajmniej jedną osobą która będzie zajmowała stanowisko Asystenta Projektu posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zamówień z zakresu organizacji
zagranicznych imprez targowych, w tym przynajmniej jednej za granicą, posługującą
się językiem polskim i angielskim lub francuskim w stopniu umożliwiającym sprawną
komunikację.
X – WYKAZ OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY,WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi
społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani
Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2.

Informacjami potwierdzającymi, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu są:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do
Ogłoszenia, w przypadku podmiotów występujących wspólnie - składa każdy
podmiot, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnianie,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postepowaniu- składa także Załącznik nr 4 do Ogłoszenia dotyczący tych
podmiotów;
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
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stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - Wzór stanowi
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia
UWAGA: W przypadku, gdy Zamawiający (Polska Agencja Inwestycji i Handlu)
jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o
których mowa powyżej.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Wzór stanowi
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
3.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Ogłoszenia.

4.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie
warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej
walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie
o zamówieniu.

5.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

XI PODMIOTY WYSTEPUJĄCE WSPÓLNIE I INNE PODMIOTY
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i
wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
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niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp.
3. Oświadczenie w formie Załącznika nr 4 do Ogłoszenia składa odrębnie każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym
mowa w ust. 2.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw określonych w art.
24 ust. 1 ustawy Pzp.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
z Wykonawców.
7. Spełnianie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów”.
1) Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy, kwalifikacji
zawodowych i wykształcenia osób, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane;
3) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego
wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokument ten (np. zobowiązanie)
należy dołączyć do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia.
Z dokumentu (np. zobowiązania), musi wynikać w szczególności:
–
–
–
–

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
8. Spełnianie warunków udziału przez podmioty występujące wspólnie - konsorcjum.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) poszczególne warunki określone w rozdziale IX ust. 1 i ust. 2 Ogłoszenia mogą
zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
XII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie w formie pisemnej lub drogą
elektroniczną (adres e-mail: bpp@paih.gov.pl.
3. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentu zawierającego
oświadczenie, pytanie, wniosek, zawiadomienie czy inną informację drogą
elektroniczną, Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezwłocznego potwierdzenia
otrzymania przedmiotowych dokumentów również drogą elektroniczną.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną (zgodnie
z danymi podanymi przez Wykonawcę) zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Ogłoszenia
w formie opisanej w ust. 2.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający bez ujawniania źródła zapytania
zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniane Ogłoszenie.
https://www.paih.gov.pl/o_agencji/zamowienia_publiczne
7. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
8. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: bpp@paih.gov.pl , a
faksem na nr 22 334 9861.
9. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem
należy kierować na adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyna ul. Bagatela
12, 00-585 Warszawa


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Postępowanie pn:
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018



Targach

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
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10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną Ogłoszenia ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z
którego zostało pobrane, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są
wyjaśnienia treści Ogłoszenia. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią
Ogłoszenia i będzie dla Wykonawców wiążące.
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami
są:
1)
Pani Monika Wysocka faks (+48 22) 334 98 58, e-mail: bpp@paih.gov.pl ;
2)
Pani Elżbieta Tomaka faks (+48 22) 334 99 80, e-mail: bpp@paih.gov.pl
XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni .
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w Ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym
dokumencie.
2. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 3 do Ogłoszenia - Formularz
ofertowy wraz z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia - , ewentualnie dołącza Zobowiązanie
innych podmiotów oraz dokumenty wskazane w rozdziale X Ogłoszenia i dokumenty
wskazane w rozdziale XIX Ogłoszenia dotyczące kryteriów.
3. Warunki formalne sporządzenia oferty:
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie
pisemnej;
2) każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez
osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy lub
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy;
3) zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach,
a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na
pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania czystych, nie
zapisanych stron;
4) każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę;
5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być
załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
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6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
publicznego, do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego- zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
7) oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie;
8) oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym
opakowaniu z napisem.


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA NA POSTĘPOWANIE pn:
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
NIE OTWIERAĆ PRZED 14 -12-2018 r. GODZ. 10:30


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………..

4. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Informacje te należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”.
6. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu ofertowym,
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej
oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść
złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak
oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

XV ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA, SPOSÓB OCENY OFERT
1. Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem przepisów art. 138o ustawy Pzp.
2. Zamawiający prowadząc postępowanie zastosuje odpowiednio:
1) art. 38 ustawy Pzp.;
2) w przypadku, gdy Wykonawca najwyżej oceniony nie złoży oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub warunków udziału
w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
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postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania;
3) w przypadku, gdy Wykonawca najwyżej oceniony nie złoży wymaganych
pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich
złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
4) w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Ogłoszenia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5)
6)
7)
8)
9)

rażąco niskiej ceny lub kosztu lub ich części składowych – art. 90 ustawy Pzp;
odrzucenia oferty – art. 89 ustawy Pzp;
informacji o wyniku postepowania – art. 92 ustawy Pzp;
zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp;
unieważnienia postępowania - art. 93 ustawy Pzp.

3. Uwaga- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY
1. Termin składania ofert upływa w dniu: 14-12-2018 r. o godz. 10:00
2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu
należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego adres:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa,
pokój 110 I piętro.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 14-12-2018 r.. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
adres:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa –
Biblioteka II piętro.
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4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informacje dotyczące
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny zawartej w ofertach.
XVII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr
3 do Ogłoszenia.
2. Cena musi obejmować wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
5. Wartość cenową należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Cena przez okres trwania umowy jest stała i nie podlega negocjacji.
7. Wykonawca zgodnie z dokumentacją określi cenę ryczałtową za całość zamówienia,
w złotych polskich (PLN).
8. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania niniejszego zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać
przedmiotu umowy .
9. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

XVIII PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany Umowy zostały określone w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia- Istotne
Postanowienia Umowy.
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XIX OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość,
wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga (maksymalna liczba punktów)

1

Cena (C)

40 % (40 pkt)

2

Koncepcja/wstępny projekt
zabudowy (Kz)

60 % (60 pkt)

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:
Pi (C) =

C min
x 40
Ci

gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena
(C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
4. W ramach kryterium „Koncepcja/wstępny projekt zabudowy” (Kz) maksymalna liczba
punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 60.
Kryterium zostanie ocenione na podstawie złożonego z ofertą projektu stoiska,
uwzględniającego narodowy charakter stoiska oraz branżowy charakter targów. Projekt
stoiska musi uwzględniać wymogi określone dla stoiska w SOPZ.
Wymaga się aby załączony do oferty projekt stoiska spełniał następujące wymogi
techniczne:
a) wersja papierowa:
• widok stoiska pod różnym kątem, w wersjach otwartych z jednej i kilku stron
wydruk w formacie A3, kolorowy, rozdzielczość minimum 300 dpi;
• widok stoiska z góry, wydruk w formacie A3, kolorowy, rozdzielczość
minimum 300 dpi, z zaznaczoną skalą lub podziałką;
• przekrój poziomy stoiska , z usytuowaniem poszczególnych elementów
zabudowy, wydruk w formacie A3, kolorowy, rozdzielczość minimum 300
dpi;
• szczegółowy opis zabudowy powierzchni wystawienniczej zawierający m.in.:
- opis koncepcji wykonania zabudowy stoiska;
- opis techniczny i funkcjonalny.
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b) wersja elektroniczna: tożsama z wersją papierową, załączona do oferty na nośniku
pendrive.
W kryterium „Koncepcja/wstępny projekt zabudowy” (Kz) punkty od 1 do 60 zostaną
przyznane na podstawie indywidualnej oceny koncepcji/wstępnego projektu zabudowy (w
wersji papierowej stanowiącej integralną część oferty) przez poszczególnych członków
Komisji (z wyjątkiem Sekretarza) w następujących podkryteriach:
Kz1 funkcjonalność, kompozycja, forma przestrzenna (1- 25 pkt),
Kz2 kreatywność, oryginalność, nowoczesność (1-15 pkt),
Kz3 estetyka kolorystyczna i spójność koncepcji wizualnej stoiska (1-20 pkt).

Punkty otrzymane przez daną ofertę podczas oceny indywidualnej członków Komisji
zostaną do siebie dodane, a następnie podzielone przez liczbę oceniających. Wynik będzie
liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium. Następnie punkty
przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę
punktów.
W podkryterium „Funkcjonalność, kompozycja, forma przestrzenna" (Kz 1)
Wykonawca może otrzymać od 1 do 25 pkt.
Ocenie w ramach podkryterium Kz1 podlegać będzie propozycja ukształtowania i
rozmieszczenia elementów stoiska w taki sposób, aby tworzyły przemyślaną, spójną
kompozycyjnie całość. Zamawiający przy ocenie będzie brał pod uwagę układ stoiska,
który powinien zapewnić możliwość jak najbardziej efektywnej ekspozycji produktów w
taki sposób, aby dostęp klientów do tych produktów był jak najłatwiejszy, by istniała
możliwość prezentacji oferty firm przy zachowaniu odpowiedniej ilości miejsca
niezbędnej do zaprezentowania oferty, aby poruszanie się w obrębie stoiska było łatwe
bez konieczności przeciskania się (również umożliwiać poruszanie się osób
niepełnosprawnych). Klienci oraz obsługa stoiska muszą mieć łatwy dostęp do lad
informacyjnych, pomieszczeń magazynowych i wszystkich stref znajdujących się w
obrębie całego stoiska. Układ funkcjonalny stoiska musi pozwolić obsłudze stoiska
łatwo kontrolować obecność osób trzecich na stoisku. Im bardziej dokładnie zostaną
spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego, tym więcej punktów dana oferta uzyska.
Gradacja punktów będzie zależała od ilości spełnionych wyżej opisanych cech
funkcjonalności stoiska.
W
podkryterium
„Kreatywność,
oryginalność,
nowoczesność"
(Kz 2)
Wykonawca może otrzymać od 1 do 15 pkt.
Ocenie w ramach podkryterium Kz2 podlegać będą nietuzinkowość projektu oraz
nowoczesne, niekonwencjonalne rozwiązania - projekt powinien być ciekawy,
nieszablonowy, nietuzinkowy, niepowtarzalny, charakteryzować się nowoczesną formą
zabudowy, nowoczesnym wyposażeniem (meble i akcesoria); niekonwencjonalne
nowoczesne rozwiązania; koncepcja stoiska obejmuje cechy charakterystyczne dla
nowoczesnej, otwartej, eksponującej ofertę wystawiających się firm koncepcji
zabudowy. Ciekawa forma zabudowy ma zachęcać do odwiedzania stoiska.
Im bardziej dokładnie zostaną spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego tym więcej
punktów oferta uzyska.
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Gradacja punktów będzie zależała od ilości spełnionych wyżej opisanych cech
kreatywności, oryginalności, nowoczesności stoiska.
W podkryterium „Estetyka kolorystyczna i spójność koncepcji wizualnej
stoiska" (Kz3) Wykonawca może otrzymać od 1 do 20 pkt.
Ocenie w ramach podkryterium Kz3 podlegać będzie optymalne podkreślenie estetyki
kolorystycznej stoiska (czyli zachowanie wymaganych trzech kolorów biały, czerwony,
szary) i rozmieszczenie elementów graficznych i logotypów podkreślające narodowy
charakter stoiska oraz obecność poszczególnych podwystawców.
Im bardziej dokładnie zostaną spełnione ww. oczekiwania Zamawiającego, tym więcej
punktów oferta uzyska. Gradacja punktów będzie zależała od ilości spełnionych wyżej
opisanych cech estetyki kolorystycznej i spójności koncepcji wizualnej stoiska.

Ocena oferty w kryterium Koncepcja/ wstępny projekt zabudowy (Kz) zostanie
obliczona wg wzoru:
Kz=Kz1+ Kz2+ Kz3
Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:
W = Kc+Kz
Punkty we wszystkich kryteriach zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:

a) jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się;
b) jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się
o jeden w górę.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów w ww. kryteriach.

XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp,
Kodeksu cywilnego, wymogami Ogłoszenia i zapisami określonym w Istotnych
Postanowieniach Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy
Pzp.
3. Nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
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4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w art. 94 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopię polisy OC.

XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
XXII WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Nie dotyczy

XXIV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem
postępowania

Danych
o

Osobowych

udzielenie

przekazanych

zamówienia

w

toku

niniejszego

publicznego

przez

Uczestnika

postepowania jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA z siedzibą w Warszawie
(adres: 00 – 585 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS
0000109815, o kapitale zakładowym 138 006 600 zł, opłaconym w całości;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez PAIH osoba , z
którą można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@paih.gov.pl lub na
wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:
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4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”;
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych wskazanych w Ogłoszeniu jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
2.

W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.

Osoby, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Uczestnika
postępowania posiadają :
1)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

2)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;

3)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

4.

Nie przysługuje Pani/Panu:
1)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;

2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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3)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz realizacją umowy, konsekwencje nie podania danych wynikają z
ustawy pzp.

6.

Przekazane dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie
ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków
przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe
zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przekazane dane
będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych
wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

XXV ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
Załącznikami do Ogłoszenia są:
1.
2.
3.
4.

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ);
Załącznik nr 1A do SOPZ- Plan stoiska.
Załącznik nr 2A do SOPZ- Plan powierzchni networkingowej.
Załącznik nr 1B do SOPZ- Opis stoiska.

5.

Załączniki nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

6.

Załącznik nr 3 - Wzór Formularza ofertowego

7.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

8.

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług

9.

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia

10. Załącznik nr 7 - Wzór Zobowiązania
11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
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ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Ogłoszenia
FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:

Nazwa wykonawcy:
Adres ............................................./.....................................................................................
NIP ….......................................................................... REGON …...........................................
tel…………………………………..................................................tel. kom .......................................
Fax...............................................................e-mail ….………………………………..………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………………………………………………………………………………..………………………………………………
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze otwartej,
na usługi społeczne o których mowa w art. 138o ustawy Pzp.
pn: Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
1.

Oferujemy realizację zamówienia:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia:
ogółem brutto: ………....................................................................................................zł
(słownie:.............................................................................................................złotych),
zgodnie z poniższą tabelą:
L.p.

Przedmiot

Wartość brutto
PLN

1

2

3

1.
1a.
1b.
1c.

Organizacja polskiego stoiska
narodowego na targach
(suma wartości brutto pozycji 1a-1d)
Wykonanie projektu stoiska promocyjnego
Wykonanie zabudowy, aranżacji oraz
zapewnienie wyposażenia powierzchni
wystawienniczej
Kompleksowa obsługa stoiska
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1d.
2.

Demontaż stoiska promocyjnego
Prawa autorskie
ŁĄCZNA CENA BRUTTO
(suma wartości brutto pozycji 1 i 2)

2. Oświadczam, że:
1)

zapoznałem się z Ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

2)

w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie niezbędne koszty do prawidłowego
wykonania zamówienia;

3)

gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Ogłoszenia
oraz wyjaśnień do Ogłoszenia;

4)

zdobyłem wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej
oferty;

5)

akceptuję bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące załącznik nr 2 do
Ogłoszenia;

6)

jestem związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty wyznaczonej na składanie
ofert.

7)

8)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją w zakresie RODO zamieszczoną w treści
ogłoszenia.

Ofertę niniejszą składam na ............ kolejno ponumerowanych stronach.
ZAŁACZNIKI:
1)

Projekt stoiska,

2)

………………………

3)

………………………

4)

……………………..

5)

………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

,
(miejscowość)

dnia

r.
(data)
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N A L E Ż Y

Z Ł O Ż Y Ć

W R A Z

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
Z
O F E R T Ą

Wykonawca:
……………………………………………
……………………………………………
………… (pełna nazwa/firma,
adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………
……………………………………………
………… (imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie
z art. 138O na Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODWYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące
środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………….......................................
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
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II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie
z art. 138o ustawy, na Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Ogłoszeniu.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w …………………………………………………………………… (wskazać
dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
…………….……., dnia ………….……. r.
(miejscowość)
…………………………………………
(podpis)
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N A L E Ż Y

Z Ł O Ż Y Ć

W R A Z

Z

O F E R T Ą

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
w postępowaniu pn: Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych
Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018

Lp.

Przedmiot (nazwa,
krótki opis w zakresie
niezbędnym do
wykazania spełniania
warunku)

Miejsce
wykonywania,
nazwa
odbiorcy usług

Data
wykonania

Wartość
brutto
usługi

Wykonawca
wykazuje swoje
doświadczenie*/
polega na
podmiocie
trzecim (art. 22a
ustawy Pzp.)*

1

2

*Niepotrzebne skreślić
(podpis i pieczęć Wykonawcy
,
(miejscowość)

dnia

.
(data)
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N A L E Ż Y

Z Ł O Ż Y Ć

W R A Z

Z

O F E R T Ą

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

Nazwa i adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn:
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018

Lp.

Imię i nazwisko/ Rola,
jaką ma pełnić
wskazana osoba

Opis doświadczenia wskazanej
osoby

Wykonawca wykazuje
swój potencjał*/ polega
na podmiocie trzecim
(art. 22a ustawy
Pzp.)*Podstawa
dysponowania

1

*

(podpis i pieczęć Wykonawcy
,
(miejscowość)

dnia

.
(data)
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N A L E Ż Y

Z Ł O Ż Y Ć

W R A Z

Z

O F E R T Ą

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU , O KTÓRYM MOWA W ART. 22a USTAWY Pzp DO ODDANIA
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA
ZAMÓWIENIA pn:
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
Ja: ……………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko osoby
upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu,
członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.*) Działając w imieniu i na
rzecz: ……………………………………………………………………………………………… (nazwa Podmiotu)
Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:
……………………………………………………………………………………………… (określenie zasobu – wiedza i
doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, potencjał techniczny, zdolności
finansowe lub ekonomiczne)
do dyspozycji Wykonawcy : ………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy) przy wykonywaniu (w trakcie realizacji) zamówienia pod nazwą:
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach
Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
Oświadczam, iż:
1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy
wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z tym, że oddaję do dyspozycji Wykonawcy mój potencjał, oświadczam, że
zrealizuję:
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………..
(usługi, których wskazane zdolności dotyczą).
Podpis i pieczęć Wykonawcy

,
(miejscowość)

dnia

r.
(data)
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Załącznik nr 8 do Ogłoszenia

Nazwa i adres Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze otwartej,
na usługi społeczne o których mowa w art. 138 o ustawy Pzp.
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i
Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w
niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:
1)…
2) …
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że powiązania z
Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym
postępowaniu o udzielenia zamówienia:
.......................................
(miejscowość, data)
..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie
składać wraz z ofertą

