ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 04.09.2019r.
ZAMAWIAJĄCY
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa

KRS: 0000233381
NIP: 952-19-67-784
Regon: 140126729

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej realizacji Międzynarodowej Konferencji
pt. „VI Forum Sektora Wołowiny” w dniach 2-3-grudnia 2019
2. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie organizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
realizowane będzie w ramach zadania pt. „VI Forum Sektora Wołowiny”, finansowanego
z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest
kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „VI Forum Sektora Wołowiny”
w dniach 2-3- grudnia 2019 roku dla 200 uczestników.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie, oferta nie może obejmować
częściowego zamówienia.
5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie, Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę.

6. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019r.
Termin konferencji 2-3 grudnia 2019 r. z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany tego terminu o ile wystąpią ważne przyczyny uzasadniające zmianę.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Cele kampanii:
Głównym celem według Strategii Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
jest podniesienie konkurencyjności polskiej wołowiny. Formuła Forum Sektora Wołowiny
uzyskała renomę jednej z istotniejszych inicjatyw integrujących Sektor Wołowy w Polsce,
wnoszącej znaczącą wartość merytoryczną dla wszystkich uczestników łańcucha produkcji.
Dzięki uczestnictwu znamienitych przedstawicieli firm, instytucji oraz organizacji
zagranicznych, Forum Sektora Wołowiny uzyskuje rangę międzynarodowego wydarzenia
liczącego się w rolnictwie.
Kolejne wydania Forum cieszą się ogromnym zainteresowaniem co potwierdza bardzo wysoka
frekwencja uczestników dotychczasowych edycji wydarzenia. Oznacza to rosnące
zapotrzebowanie na wiedzę oraz otwartą dyskusję uczestników sektora, co wymaga
prowadzenia dużego formatu spotkania. Uczestnicy dotychczasowych edycji Forum wyraźnie
akcentowali wysoki poziom merytoryczny spotkań i zgłaszali chęć udziału w kolejnej edycji.
Forum gromadzi kluczowych przedstawicieli łańcucha produkcji: producentów rolnych,
zakłady mięsne prezentujące swoje produkty na stoiskach w sektorze mięsa czerwonego,
przedstawicieli handlu, organizacji branżowych oraz gastronomii.
Celem działania jest integracja polskiego sektora wołowiny, a w efekcie usprawnienie jego
rozwoju. Polskiemu Zrzeszeniu Producentów Bydła Mięsnego zależy na poszerzeniu
spojrzenia na sektor wołowiny kulinarnej w Polsce oraz wskazaniu możliwych kierunków jego
rozwoju.
Jednym z celów przedsięwzięcia jest przyjrzenie się aktualnej sytuacji oraz przyszłości sektora
wołowiny w Polsce, co może przyczynić się w znaczący sposób do wypracowania nowych
modeli rozwoju sektora zwłaszcza w dobie inteligentnych specjalizacji i z wykorzystaniem
wsparcia. Poruszana tematyka ma wzbudzić potrzeby powiązań kooperacyjnych między
rolnikami, a przemysłem mięsnym i handlem oraz kształtować dobry wizerunek polskiej
wołowiny, a w szczególności wołowiny objętej systemami jakości. W czasie Forum
zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia nauki oraz biznesu. Prelegentami będą zarówno

eksperci z Polski jak i z zagranicy, aby jak najszerzej zobrazować trendy na lokalnym oraz
globalnym rynku.
VI Forum Sektora Wołowiny będzie także platformą transferu wiedzy pomiędzy nauką,
a biznesem. W programie Forum znajdą się najistotniejsze bieżące zagadnienia z jakimi mierzy
się sektor wołowy. Duży nacisk zostanie położony podczas tej edycji na integrację poziomą
i pionową w sektorze. Na Forum zostaną zaproszeni dziennikarze mediów branżowych,
biznesowych i lifestylowych, co umożliwi maksymalne nagłośnienie wydarzenia oraz
upowszechnienie informacji wśród opinii publicznej.
GRUPY ODBIORCÓW KAMPANII
•

Producenci i hodowcy

•

Przetwórcy

•

Handlowcy, Hurtownicy, Dystrybutorzy

•

Konsumenci

Środowisko B2B: przedstawiciele branży i jej otoczenia (producenci żywca, przetwórcy,
dystrybutorzy, kupcy, sieci handlowe, przedstawiciele świata nauki, administracja).

DZIAŁANIA STANOWIĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „VI Forum Sektora Wołowiny” dla
200 uczestników w dniach 2-3.12.2019 roku.
Przedmiotem zamówienia są:
•

Pozyskanie patronatów medialnych, kontakt z dziennikarzami

•

Pozyskanie mediów do promowania Forum

•

Przygotowanie i emisja reklam

•

Koszt artykułów płatnych

•

Opracowanie treści materiałów informacyjno-promocyjnych

•

Oprawa graficzna materiałów marketingowych, odświeżenie logo i key visuala, zestaw
grafik do Internetu oraz materiałów informacyjnych po Forum (raport po Forum)

•

Oprawa foto/video

•

Wynajem sali z wyposażeniem (Lokalizacja – Warszawa lub okolice do 50 km)

•

Wynajem sali z wyposażeniem na spotkania

•

Zarządzanie treścią na stronie internetowej www.beefforum.pl (aktualizacja treści:
tworzenie galerii, aktualności, archiwum etc.) oraz kanałami social media

•

Druk, produkcja oraz dystrybucja materiałów marketingowych oraz materiałów
informacyjnych po Forum (raport po Forum)

•

Tłumaczenie symultaniczne

•

Wynagrodzenia prelegentów

•

Wynagrodzenie kierownika projektu

•

Wynagrodzenie biura obsługi Projektu

•

Wynagrodzenie osób obsługujących Forum

•

Wynagrodzenie autora programu merytorycznego Forum

•

Zakup produktów (m.in.. wołowiny QMP) do degustacji

•

Przeloty samolotem prelegentów

•

Koszty dojazdu pracowników związane z organizacją i obsługą VI Forum

•

Zakwaterowanie prelegentów (Standard hotelu minimum 4*)

•

Wyżywienie uczestników Forum dla 200 osób w tym przerwy kawowe, obiad kolacja

•

Wyżywienie uczestników spotkań organizacyjnych

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2019r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Postępowanie prowadzone zostanie jednoetapowo i obejmie:
a) Opublikowanie zaproszenia do składania ofert
b) Komisyjne otwarcie ofert
c) Ocenę złożonych ofert
d) Wybór najkorzystniejszej oferty
2) Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej
3) Postępowanie prowadzi się w języku polskim
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
6) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury lub wydłużenia terminów
o czym niezwłocznie poinformuje Oferentów.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru żadnej
oferty bez podawania przyczyny.
9) Niniejsze postepowanie w trybie zapytania ofertowego nie stanowi zobowiązania do
zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) nie posiadają wykluczenia
b) spełniają warunki udziału w postepowaniu
2) Ocena spełnienia warunków przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Oferentów
oświadczenia i inne dokumenty.
3) W postepowaniu przetargowym mogą brać udział Oferenci spełniający następujące warunki
formalno-prawne:
a) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy;
b) Dysponują odpowiednim potencjałem ludzkim;
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
d) Nie podlegają wykluczeniu z procedury
4) Z niniejszej procedury wyklucza się:
a) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego:
b) Oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” dla całości zamówienia
(Załącznik 1) w formie pisemnej w języku polskim, który powinien zostać podpisany przez
osoby* upoważnione. Brak poprawnie wypełnionego załącznika skutkuje odrzuceniem oferty.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane Załączniki, które powinny zostać podpisane
przez osoby upoważnione*. Brak jakiegokolwiek, poprawnie wypełnionego załącznika
skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Każdy z Oferentów ma prawo do złożenia jednej oferty na całość zamówienia. Złożenie dwóch
ofert na zamówienie skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w zamówieniu.
4. Wszystkie dokumenty w tym kopie dokumentów muszą być podpisane, poświadczone za
zgodność przez osobę podpisującą ofertę (osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy).
5. Osoba podpisująca ofertę z załącznikami musi być osobą upoważnioną – za osobę/ osoby
upoważnioną/e uznaje się osobę/y figurującą/e w rejestrach do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.
6. Wymaga się, aby dokumenty składające się na ofertę miały strony ponumerowane.
7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
8. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie statusu przedsiębiorcy tj.:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 8 miesięcy przed
upływem terminu do składania ofert;
b) aktualne oświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do
składania ofert;
c) aktualne oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami do Urzędu Skarbowego,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
9. Oferta powinna zawierać:
Koncepcję kreatywną aranżacji Międzynarodowej Konferencji m.in.:
a) aranżację przestrzeni sali konferencyjnej
b) propozycja przeprowadzenia degustacji na bazie wołowiny QMP
c) propozycja 5 hoteli minimum 4****

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w ramach koncepcji i
propozycji objętych wybraną ofertą.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę

należy

dostarczyć

do

zamawiającego

osobiście

lub

drogą

elektroniczną

(joanna.radziwonowicz@pzpbm.pl).
2. Ofertę dostarczaną osobiście należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie,
zawierającej nazwę wykonawcy, oznaczonej:

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa
“Kompleksowa organizacja Międzynarodowej Konferencji
pt. VI Forum Sektora Wołowiny, w dniach 2-3.12.2019”
Nie otwierać - dostarczyć do rąk Przewodniczącego Komisji

3. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest
Pani Joanna Radziwonowicz adres email: joanna.radziwonowicz@pzpbm.pl
4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.pzpbm.pl

TERMIN
Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2019r. do godz. 10:00.
Ważność oferty cenowej 7 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty.

SPOSÓB WYBORU OFERTY
Dnia

16.09.2019r.

Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert do godziny 15.00.

Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi
16.09.2019r. do godziny 18.00. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o wyborze jego
oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez
podania przyczyn.

OCENA OFERT:
1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im warunków udziału w
postępowaniu określonym w Zapytaniu.
2. W przypadku gdy oferta nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu
(brak formularza ofertowego oraz załączników, brak podpisów osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy) niniejszego zapytania ofertowego – oferta zostanie odrzucona.
Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw
Zamawiającemu. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może
uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria formalne Zamawiający będzie
kierować się kryteriami oceny oferty:

KRYTERIUM

MAX.
LICZBA
PUNKTÓW

1. CENA

40

2. JAKOŚĆ KONCEPCJI KREATYWNEJ I PROPOZYCJI
ZAPROPONOWANYCH DLA PROJEKTU

60

1.1. CENA - w tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią
liczbę punktów wg wzoru nr 1. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 40 punktów,
natomiast pozostali Oferenci odpowiednio mniej punktów według wzoru 1 zamieszczonego
poniżej:

C min
C = ------------------- x 40 pkt
Cx

gdzie:
C – liczba punktów za kryterium „cena”;
C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
Cx – cena oferty badanej.
1.2. JAKOŚĆ KONCEPCJI KREATYWNEJ I PROPOZYCJI ZAPROPONOWANYCH
DLA PROJEKTU - w tym kryterium Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie
odpowiednią liczbę punktów (maksymalnie 60 pkt) w oparciu o następujące kryteria:

1
2

Aranżacja przestrzeni sali konferencyjnej

0-20pkt

Propozycja przeprowadzenia degustacji na bazie wołowiny

0-20pkt

QMP
3

Propozycja 5 hoteli minimum 4****

0-20pkt

Liczba punktów przyznanych w kryterium: „JAKOŚĆ KONCEPCJI KREATYWNEJ
I PROPOZYCJI ZAPROPONOWANYCH DLA PROJEKTU” = suma punktów przyznanych
indywidualnie przez wszystkich członków Komisji / liczba członków Komisji
WYBÓR I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY:
1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
2. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty w przypadku
gdyby wybrany Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił
podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe
z innych przyczyn.
3. Wybór i ogłoszenie wybranego Oferenta nastąpi w terminie: 16.09.2019r.
4. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej
oferty w zamówieniu. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.
Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy dla zamówienia.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym.

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego pt. „Kompleksowa organizacja Międzynarodowej Konferencji
pt. VI Forum Sektora Wołowiny, w dniach 2-3.12.2019r.”

Formularz ofertowy
Nazwa i adres oferenta:
…………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………..……………………………………………………..
NIP……………………………………………………………………………………………..
REGON ………………………………..……………………………………………………....
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie
zamówienia w określonej kwocie:
Lp. Podmiot zamówienia
na
1

kompleksową

Międzynarodowej

ilość

Cena netto

Cena brutto

realizację

Konferencji

pt. 1

„VI Forum Sektora Wołowiny” w
dniach 2-3.12.2019r.”
Razem:
2. Propozycja koncepcji kreatywnej aranżacji Międzynarodowej Konferencji opisana
szczegółowo w pkt. pt. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ppkt. 9 stanowi
załącznik do niniejszego formularza ofertowego.
3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający
w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w zapytaniu ofertowym.
5. Jednocześnie oświadczamy, że:

✓ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną i
terminową realizację zamówienia;
✓ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające poprawną i terminową
realizację zamówienia;
✓ dysponujemy odpowiednim potencjałem ludzkim zapewniającym poprawną i
terminową realizację zamówienia;
✓ dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym poprawną i
terminową realizację zamówienia;
✓ nie podlegamy wykluczeniu z procedury;
✓ akceptujemy warunki uczestnictwa w postępowaniu, określone w zapytaniu
ofertowym.

…………………..........................
Miejsce i data

………………….…………………...
(Imię, nazwisko, podpis, pieczątka)*

* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 2.
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym,
do Zapytania ofertowego pt. „Kompleksowa organizacja Międzynarodowej Konferencji
pt. VI Forum Sektora Wołowiny, w dniach 2-3.12.2019r.”
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a przystępując do Zapytania ofertowego pt. „Kompleksowa organizacja
Międzynarodowej Konferencji pt. VI Forum Sektora Wołowiny, w dniach 2-3.12.2019”,
oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
A. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
B. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
C. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
D. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………..........................

…..………………….…………………...

Miejsce i data

(Imię,

nazwisko,

podpis,

pieczątka)*
* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w
imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

