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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr: 10/2020/POIR 

Kraków, 
dnia 16.01.2020 

 
Zapytanie ofertowe 

 
Na transport eksponatów na targi  GALLERY FASHION 2020 w Dusseldorfie 

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 organizacja transportu eksponatów i ich ubezpieczenie na targi GALLERY 
FASHION w Dusseldorfie 2020 w związku z udziałem Zamawiającego w charakterze wystawcy na targach 
międzynarodowych w ramach projektu pn. „Promocja polskiej marki CLICK FASHION na rynkach 
zagranicznych”, w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to 
Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.  
 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca kompleksowo zorganizuje transport eksponatów. Na 
usługę organizacji kompleksowego transportu składać się będą następujące elementy składowe: 
- odbiór eksponatów z siedziby firmy (ul. Z. Miłkowskiego 3/9, 30-349 Kraków) 
- transport na teren targów – Düsseldorf, Hansaallee 321 40-549 Düsseldorf (Niemcy) (waga przeliczeniowa: 
ok. 500 kg)  
- dostarczenie eksponatów na targi Gallery fashion  – Düsseldorf, Hansaallee 321 40-549 Düsseldorf 
(Niemcy)  
- odbiór eksponatów po zakończeniu targów Gallery fashion  – Düsseldorf 
- transport do Krakowa (ul. Z. Miłkowskiego 3/9, 30-349 Kraków - waga przeliczeniowa: ok. 500 kg) 
- dostarczenie eksponatów powrotnie do siedziby firmy (ul. Z. Miłkowskiego 3/9, 30-349 Kraków)   
- ubezpieczenie eksponatów (przybliżona wartość towaru: 100 000 pln) 
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- w skład eksponatów miedzy innymi wchodzą: kolekcja odzieży ok 500 szt, gadżety (torby materiałowe, 
apaszki drukowane), materiały drukowane (ulotki, katalogi,, plakaty, wizytówki), meble (wieszaki 
drewniane, półki, przeglądarki), materiały biurowe, materiały pomocnicze (ekspres do kawy, szklanki, 
karafki) itp.  
 
CPV: 60000000-8 Usługi transportowe 
 
 

III. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

Zamawiający ustala następujący termin realizacji zamówienia:  
Termin odbioru eksponatów z siedziby firmy Click W Krakowie – od 22.01.2020 godz. 16:00 do 23.01.2020 
do godz. 16:00 
Termin dostarczenia eksponatów na teren targów GALLERY FASHION w Dusseldorfie 2020  – do godz. 12.00 
24.01.2020  
Termin odbioru eksponatów po zakończeniu targów z terenu targów GALLERY FASHION w Dusseldorfie 
2020   – 27.01.2020 (poniedziałek) po godzinie 19:00 
Termin dostarczenia eksponatów z powrotem do siedziby firmy Click w Krakowie – do 29.01.2020 do godz. 
12:00 

 
Po zakończeniu postepowania ofertowego, zamawiający zawrze z wyłonionym wykonawcą zamówienia 
umowę. Planowany termin podpisania umowy do dnia 21.02.2020r. W umowie będą zapisane szczegółowe 
regulacje w zakresie terminów i adresów.  
 

 
IV. KRYTERIA OCENY I SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

Oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o kryterium: 

1) Cena netto całego zamówienia – waga 100% 
 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: 

Lp. Nazwa Sposób oceny 
Max. 
ilość 
punktów 

1 Cena netto 

Cena najniższa spośród otrzymanych ofert - 100 pkt 

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. 

100 

Razem 100 

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Ocenie podlegać będzie cena za całość wykonania zamówienia, będącego przedmiotem zapytania 
ofertowego. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą i w trakcie realizacji umowy 
w sprawie zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem będą prowadzone w walucie złoty 
polski.  



 

 

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 
 

3 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o podane 
kryterium. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryteria 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 1 dnia kalendarzowego od upływu terminu składania 
ofert.   
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem korespondencji 
mailowej oraz za pośrednictwem stron: https://clickfashion.pl, na których zapytanie ofertowe zostało 
umieszczone. 
Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z 
Zamawiającym do dnia 21.01.2020. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się 
od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN 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 j.nosek@clickfashion.pl.  

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 20.01.2020 o godzinie 14:00.  
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 10/2020/POIR z dnia 16.01.2020”. 
 

VI. 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.  

Dodatkowych informacji udziela Joanna Nosek - tel. 730 732 766, e-mail: j.nosek@clickfashion.pl.  

 
VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

mailto:j.nosek@clickfashion.pl

