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Czosnów, 9.08.2017 r. 

Zamawiający: 

CFT Precyzja Sp. z o.o. 

ul. Polna 6 

05-152 Czosnów 

NIP: 531 157 96 02 

 

Zapytanie ofertowe nr CFT/322/MSPO-2017/ZAB 

dotyczy wyłonienia wykonawcy zabudowy stoiska wystawienniczego na targach MSPO 

Kielce 2017  

 

Wprowadzenie 

Zamawiający CFT Precyzja Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPMA.03.02.02-14-6203/16 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 3.2 

Internacjonalizacja MŚP, pod tytułem Rozwój firmy CFT Precyzja poprzez zwiększenie eksportu. 

Zamawiający w drodze postępowania ofertowego zamierza wyłonić wykonawcę zabudowy stoiska 

wystawienniczego na targach MSPO Kielce, które odbędą się w dniach 5-8 września 2017. 

 

1. Nazwa i adres oraz opis Zamawiającego 

 

CFT Precyzja Sp. z o.o. założona w 2004 roku w Czosnowie k/Warszawy, jest wysokospecjalistycznym 

podmiotem opracowującym i wytwarzającym innowacyjne produkty o przeznaczeniu militarnym, 

obronnym i policyjnym, takie jak m.in. nowoczesne osłony balistyczne. Spółka specjalizuje się w 

rozwijaniu nowatorskich technologii, kompleksowych systemów i rozwiązań w obszarze ochrony 

środków transportu (pojazdów, statków powietrznych) oraz budynków i obiektów użyteczności 

publicznej, a wszelkie oferowane produkty posiadają certyfikacje krajowych i zagranicznych centrów 

badawczych jako spełniające polskie i międzynarodowe normy. 

 

CFT Precyzja jest ponadto profesjonalnym centrum świadczącym usługi precyzyjnej obróbki metali o 

wysokim stopniu zaawansowania technologicznego. 

 

W ciągu ponad 13 lat swojej profesjonalnej działalności CFT Precyzja stała się docenianym, ważnym i 

wiarygodnym partnerem biznesowym podmiotów z przemysłu militarnego, wydobywczego, 

energetycznego, morskiego, przeładunkowego i wielu innych, a jakość jej produktów i usług zyskały 

uznanie na wielu kontynentach m.in. w Europie, Ameryce i Azji. 

 

CFT Precyzja Sp. z o.o. 

ul. Polna 6 

05-152 Czosnów 

NIP: 531 157 96 02 

REGON: 015885834 



                                              
 

2 
 

 

Telefon:  +48 22 785-10-57 

Strona www: www.cft-precyzja.pl 

e-mail: sekretariat@cft-precyzja.pl 

 

2. Postanowienia ogólne 

 Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i regulaminem 

konkursu RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 w ramach Działania działania 3.2 Internacjonalizacja 

MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe RPO WM. Do niniejszego zamówienia nie mają 

zastosowania przepisu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 

przyczyn. 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 21.08.2017. Informacja o 

dokonanym wyborze zostanie upubliczniona na stronie oraz stronie firmy CFT Precyzja oraz 

przesłana wszystkim oferentom. 

 Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Kod przedmiotu zamówienia 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu finalnego projektu zabudowy stoiska 

na targi MSPO 2017, odbywających się w dniach 5.09.2017-8.09.2017 w Kielcach. 

Powierzchnia stoiska CFT Precyzja (72m2 – 8 x 9). HALA G STOISKO 26 – Zakładowa 1, 25-672 Kielce 

Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres: 

•    Przygotowanie finalnego projektu stoiska bazując na załączonym drafcie projektu 

•   Wykonanie zabudowy oraz mebli(podestów) zgodnie z projektami oraz wymogami organizatora 

targów MSPO 2017, 

•    Oferta wykonania projektu oraz zabudowy powinna obejmować następujący zakres: 

http://www.cft-precyzja.pl/
mailto:sekretariat@cft-precyzja.pl
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• Opracowanie finalnego projektu graficzno - architektonicznego stoiska wystawienniczo - 

promocyjnego o pow. 71 m2 (wym. 8x9 m) na podstawie dołączonego projektu bazowego. 

Zaprojektowanie nowoczesnego oświetlenia zabudowy  oraz propozycja malowania/oklejenia 

zabudowy za wyjątkiem ściany X której projekt grafiki jest dostępny w załączeniu oraz 

mebli(podestów). Projekt winien zawierać szczegółowy opis, wykaz materiałów niezbędnych do 

wykonania zabudowy stoiska, punkty oświetleniowe, przekrój podłużny i poprzeczny oraz niezbędne 

przekroje w miejscach charakterystycznych, projekt należy przedstawić w wersji papierowej i/lub 

elektronicznej w formacie PDF lub JPG. 

 

Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska oraz podestów z płyty wiórowej i MDF na konstrukcji 

drewnianej, podesty ekspozycyjne wg projektu z podświetleniami i gniazdkami. 

 

Wymagane wyposażenie stoiska na czas targów:  

--------------------------- 

•    16 krzeseł w kolorze białym,  

•    4 stoły,  

•    3 stojaki na ulotki 

•    2x TV 42”- 50” USB 

•    1x TV 24” - 28” USB 

•    Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy, np. wieszak, kosz, regały, lodówka 

na zapleczu oraz czajnik elektryczny. 

 

[UWAGA: przedmioty zamówienia wyróżnione powyżej pogrubionym drukiem (wyposażenie 

stoiska) mają zostać wynajęte Zamawiającemu na okres targów ale pozostają własnością Oferenta. 

Sama zabudowa stoiska natomiast przechodzi na własność Zamawiającego] 

----------------------------- 

 

•    Wykonanie i doposażenie zaplecza, drzwi płytowe. 

•   Wyklejenie na zewnętrznych ścianach zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych nadrukowanych 

na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa 

•    Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki.  

•    Instalacje LED i gniazdek w podestach i zabudowie 

•   Montaż w zabudowie ekranu 2x LCD 42”-50” USB  z instalacją przyłączy elektronicznych oraz 1 x 

24x-28” USB przy podeście 

•    Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego, 

•    Montaż oraz Demontaż stoiska, 

•  Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do 

organizatora), 

•   Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie 

trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, 

transportowe, a także inne związane  z kosztem wytworzenia, 

•    Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, 

oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów, 
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 Termin realizacji zamówienia   

 

Planowany okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 

08.09.2017r. 

Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 04.09.2017r. do godziny 16:00, 

Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 

08.09.2017r. do godziny 22:00. 

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 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. 

 

5. Kryteria oceny i składanie ofert 

Kryteria formalne: 

 Oferta złożona w terminie przewidzianym w zapytaniu 

 Oferta podpisana i opieczętowana i przesłana e-mailem 

 Oferta jasno identyfikująca oferenta i czytelna 

 Oferta kompletna (tj. złożona na formularzu załączonym do zapytania wraz z wymaganymi 

załącznikami – projekt i wizualizacja stoiska w formacie PDF lub JPG) 

 Termin ważności oferty nie krótszy niż do 25.08.2017 

Oferta niezawierająca ww. elementów bądź zawierająca harmonogram działań niespełniający 

wymogów przedstawionych w zapytaniu powyżej zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 

Pozostałe oferty będą podlegać ocenie merytorycznej wg punktacji wskazanej poniżej. 
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Kryteria dopuszczające: 

 Spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania (na podstawie 

oświadczenia oferenta znajdującego się aa formularzu ofertowym) 

Kryteria merytoryczne: 

 Cena netto 100%, 

 

Punktacja – maksymalnie 100 punktów. 

Dla kryterium ceny -  cena najniższa 100 punktów, każda oferta droższa otrzymuje o tyle procent mniej 

punktów o ile jest droższa od najtańszej złożonej oferty. 

Pierwsza oferta otrzymuje max punktów w danej kategorii a kolejna proporcjonalnie mniej tj. oferta 

droższa o 10% od najtańszej otrzyma o 10% mniej punktów w tej kategorii itd.  

 

Wymagane dokumenty 

Oferta powinna zawierać, cenę netto i brutto za każdy osobno za wykonanie zabudowy i za 

wypożyczenia wyposażenia stoiska oraz łączną.  

Złożona oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 25.08.2016. 

Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania 

oraz załączenia projektu i wizualizacji stoiska w formatach PDF lub JPG.   

 

Termin złożenia oferty: 

 

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.08.2019 poprzez przesłanie skanu podpisanej i opieczętowanej 

oferty na adres email: m.szpalerski@cft-precyzja.pl  oraz o przesłanie wersji papierowej tożsamej z 

wersją elektroniczną w celach archiwizacyjnych na adres spółki, tj.:  

CFT Precyzja Sp. z o.o. 

ul. Polna 6 

05-152 Czosnów 

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania e-maila z wersją elektroniczną oferty 

przez CFT Precyzja Sp. z o.o. 

 

Uwaga: Za łożenie oferty uznaje się przesłanie e-maila ze skanem oferty. Złożenie wersji papierowej 

oferty bez przesłania jej e-mailem nie będzie traktowane, jako złożenie oferty. 

Dokumentacja papierowa do celów archiwalnych nie musi wpłynąć w terminie w terminie składania 

oferty, jeżeli oferta została złożona drogą elektroniczną w tym terminie.  

Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 21.08.2017. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie 

poinformowany o wynikach postępowania ofertowego, informacja zostanie też opublikowana na 

stronie www.cft-precyzja.pl 

 

 

 

mailto:bartekn@inventia.pl
http://www.cft-precyzja.pl/
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Warunki zmiany umowy 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przed-miotu 

umowy. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itp. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy.   

4.  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 

Pozostałe informacje 

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej, stronie www.cft-precyzja.pl/ogloszenia , a 

także wysłano do trzech potencjalnych wykonawców. 

Szacunkowa wartość  zamówienia szacowana jako łączna kwota kosztów tożsamych rodzajowo w 

całym projekcie wynosi 190 tys. PLN. W związku z powyższym do każdego z zamówień dotyczących 

zabudowy stoiska wystawienniczego stosowane jest procedura przewidziana zasadą 

konkurencyjności. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

Do zapytania załączono ramowy projekt i plan stoiska na targach oraz projekt grafiki, która ma znaleźć 

się na ścianie oznaczonej w ramowym projekcie jako X, a także wzór formularza ofertowego którego 

oferent jest zobowiązany użyć. 

Osoba do kontaktu: 

Maciej Szpalerski 

m.szpalerski@cft-precyzja.pl 

Telefon:  +48 515-173-092 

http://www.cft-precyzja.pl/ogloszenia
mailto:bartekn@inventia.pl

