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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
27-08-2019

Termin składania ofert
03-09-2019

Numer ogłoszenia
1203033

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem
nieważności. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres mail: kontakt@cinematicvr.pl (przez
formę elektroniczną rozumie się przesłania e-maila zawierającego skan dokumentów określonych w pkt
5. podpisanych przez Wykonawcę (w tytule e-maila należy wpisać OFERTA do Zapytania ofertowego nr
7/POPW.01.01.02-18-0032/17)
2. Dostawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyniku postępowania.
4. Dostawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą mailowego zawiadomienia przekazanego przed
upływem terminu do składania ofert. Wiadomość mailowa powinna być oznaczona określeniem:
„zmiana" lub „wycofanie".
5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do Zapytania ofertowego.
Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl i https://cinematicvr.pl/projektyue/.
7. W przypadku wystąpienia błędów (za wyjątkiem błędów w zakresie kryterium cenowego) dopuszcza
się jednorazową możliwość poprawy treści złożonej oferty lub złożenia wyjaśnień.
8. Otwarcie i analiza ofert odbędzie się niezwłocznie po upływie terminu składania ofert określonym w
zapytaniu.
9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień i uzupełnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
kontakt@cinematicvr.pl
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Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Pączek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
796466543

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie w ramach realizacji Projektu: „CinematicVR” o numerze POPW.01.01.02-18-0032/17 w
ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój
startupów w Polsce Wschodniej.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na kompleksowej organizacji wyjazdu na targi
Web Summit, które odbędą się w Lizbonie w dniach od 4-7 listopada 2019 r.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszego wykonawcy ,który wykona na rzecz zamawiającego
kompleksową obsługę w zakresie organizacji wyjazdu na targi Web Summit, które odbędą się w Lizbonie
w dniach od 4-7 listopada 2019 r.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu na rzecz zamawiającego
kompleksowej obsługi w zakresie organizacji wyjazdu na targi Web Summit, które odbędą się w Lizbonie
w dniach od 4-7 listopada 2019 r.
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
- Opłata rejestracyjna
- Transport osób oraz ubezpieczenie
- Zakwaterowanie na czas trwania wyjazdu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku o nazwie "Zapytanie ofertowe
nr 7".
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Kod CPV
79950000-8

Nazwa kodu CPV
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w terminie umożliwiającym prawidłową realizację
przedmiotu zapytania.

Załączniki
Zapytanie ofertowe nr 7
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7 - Oświadczenie.docx
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7 - Formularz oferty
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7 - Formularz oferty/wersja edytowalna

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyn.
2. Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 7 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 7 - Oświadczenie

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów. Oferta musi mieścić się w budżecie, jaki
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Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.
A. Cena
Punktacja od 0 do 100 pkt.
Waga 100 %
K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 100
C min - Cena najniższej oferty
C bof - Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w ramach tego kryterium: 100 punktów

Wykluczenia
O zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub 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 przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych,
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.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CINEMATICVR SP. Z O.O.

Adres
Klementyny Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu
600379970

NIP
5170377924

Tytuł projektu
CinematicVR
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Numer projektu
POPW.01.01.02-18-0032/17-02
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