ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr: 1/2019/POIR

Kraków,
dnia 07.02.2019

Zapytanie ofertowe
na kompleksową organizację wyjazdu na misję gospodarczą w ramach targów NY WOMEN’S (w
tym: COTERIE, EDIT, SOLE COMMERCE, STITCH, ACCESSORIES THE SHOW, FAME,
MODA) 2019 w ramach projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach
zagranicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
CLICKFASHION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/9
30-349 Kraków
NIP: 6762413100
Tel.: +48122697450
E-mail: biuro@clickfashion.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu na misję gospodarczą związaną z
odwiedzeniem targów NY WOMEN’S (w tym: COTERIE, EDIT, SOLE COMMERCE, STITCH,
ACCESSORIES THE SHOW, FAME, MODA) odbywających się w Nowym Jorku w USA w ramach
indywidualnej misji wyjazdowej w lutym 2019 roku – dla pracowników firmy CLICKFASHION GROUP
sp. z o.o. sp. k. Zamówienie obejmuje transport na miejsce targów i z powrotem oraz zakwaterowanie dla
pracowników firmy w trakcie trwania misji gospodarczej. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca
zorganizuje wyjazd na misję gospodarczą wg poniższych wytycznych:
- Transport pracowników na miejsce targów i z powrotem: droga lotnicza, klasa podróży: ekonomiczna,
przelot dla 3 osób dorosłych na trasie Kraków – Nowy York – Kraków, z maksymalnie 1 przesiadką w
trakcie podróży w każdą ze stron, czas trwania podróży: maksymalnie 20 godzin. Każdy pasażer podróżował
będzie z 1 sztuką bagażu podręcznego oraz 1 sztuką bagażu rejestrowanego (głównego) do 23 kilogramów.
Dokładny termin podróży:
2 bilety - wylot z Krakowa w dniu 22.02.2019 roku, powrót z Nowego Yorku w dniu 10.03.2019 roku.
1 bilet - wylot z Krakowa w dniu 22.02.2019 roku, powrót z Nowego Yorku w dniu 01.03.2019 roku.
- Zakwaterowanie dla pracowników podczas misji gospodarczej: noclegi dla 3 osób w Nowym Yorku, w
odległości nie większej niż 5 km od miejsca targów, na 2 noce, 1 pokój jednoosobowy, 1 pokój dwuosobowy
w hotelu kategorii 3* lub więcej. Dokładny termin noclegów: 25-27.02.2019 roku.
Zamówienie jest planowane w ramach Projektu, pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach
zagranicznych”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go
to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
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Kod CPV: 63515000-2 (Usługi podróżne)
Kod CPV: 60410000-5 (Usługi regularnego transportu lotniczego)
Kod CPV: 79997000-9 (Usługi organizowania podróży służbowych)
Kod CPV: 55100000-1 (Usługi hotelarskie)
Kod CPV: 55100000-4 (Hotelarskie usługi noclegowe)

III. LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY:
Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną,
b) musi być kompletna (wypełniona we wszystkich polach) i zawierać wszystkie załączniki określone w
niniejszym zapytaniu tj. prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
c) wszystkie składane dokumenty winny być na ostatniej stronie opieczętowane pieczęcią Oferenta,
podpisane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wypisem z
odpowiedniego rejestru (CEiIDG lub KRS),
d) Oferent ponowi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
e) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji
oraz wymaganych załączników. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

IV. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane 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
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby
Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@clickfashion.pl. Termin składania ofert
upływa w dniu 15.02.2019 roku o godzinie 9:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego
lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą
rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Adres
do
korespondencji:
CLICKFASHION
GROUP
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Zygmunta Miłkowskiego 3/9, 30-349
Kraków, z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019/POIR z dnia 07.02.2019
roku”.

VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY:
Zamawiający ustala następujące termin realizacji zamówienia:
- Termin dostarczenia biletów lotniczych i potwierdzenia rezerwacji noclegów zgodnych ze specyfikacją
zamówienia z pkt. II Zapytania ofertowego ustala się na dzień: 21.02.2019 roku.
Zamówienie jest planowane w ramach Projektu, pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach
zagranicznych”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go
to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
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VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają
warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto – waga 100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Max.
ilość
punktów

Cena najniższa spośród otrzymanych ofert - 100 pkt

1

Cena netto

Pozostałe oferty wg wzoru: ( Co / Cn ) x 100 pkt x waga
gdzie:
Co – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie
średniego kursu NBP z dnia sporządzenia oferty.
Razem

100

100

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
kryterium najniższej ceny. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór
najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział
wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności
przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 2 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem korespondencji mailowej
oraz
za
pośrednictwem
stron:
https://clickfashion.pl
oraz
https://lsi1420.parp.gov.pl/public/wyswietl_zapytania_ofertowe#, na których zapytanie ofertowe zostało
umieszczone.
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy
z Zamawiającym w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII. POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA
Oferta powinna być ważna minimum 14 dni kalendarzowych od daty upływ terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem,
że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
 terminy i warunki realizacji zamówienia;
 terminy realizacji usługi stanowiącej przedmiotu zamówienia;
 terminy i warunki płatności;
 inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga
akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że
zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Zamówienie jest planowane w ramach Projektu, pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach
zagranicznych”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go
to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełnienia wymagań formalnych lub
merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności oferentom nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie rozeznania rynku.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych – tekst ujednolicony (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - dlatego nie jest możliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych
w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 zmian całości lub części zapytania ofertowego – przed upływem terminu składania ofert (w takiej
sytuacji Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach - jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian);
 zamknięcia procedury wyboru oferty bez podania przyczyny;
 odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela Joanna Nosek - tel. 730-732-766, e-mail: j.nosek@clickfashion.pl.

Zamówienie jest planowane w ramach Projektu, pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach
zagranicznych”, realizowanego w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go
to Brand” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
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