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Ogłoszenie nr 510019403-N-2019 z dnia 30-01-2019 r.
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: Organizacja polskiego stoiska narodowego na
Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 012970669, ul. Bagatela
12, 00-585 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3349800, 3349966, e-mail
bpp@paih.gov.pl, faks 223 349 999.
Adres strony internetowej (url): www.paih.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja polskiego stoiska narodowego na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i
Inwestycji MIPIM 2019 - BOK/1-25-139/2018
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BOK/1-25-139/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. 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. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje przygotowanie stoiska informacyjno-promocyjnego na targach MIPIM (dalej
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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. 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 formalno-prawnych 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.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79950000-8
Dodatkowe kody CPV: 79930000-2, 79342200-5, 55500000-5, 55400000-4, 60161000-4,
63520000-0, 63521000-7, 66510000-8, 79540000-1, 39100000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. 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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 342780.15
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Warsztat Sztuki- Helena Kucharczyk -Stepniak , ul. Raszyńska 32/44 lok. 22,
02-026 Warszawa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Raszyńska 32/44 lok. 22
Kod pocztowy: 02-026
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 393600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 393600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 410000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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