Informacje o ogłoszeniu
Data ogłoszenia
24-06-2021

Numer ogłoszenia
4/06/2021

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres m.czubin@miltonessex.eu skanów podpisanych
dokumentów lub w wersji papierowej osobiście lub kurierem w siedzibie Zamawiającego do dnia 02 lipca 2021 r.
Oferty należy składać w języku polskim.
Cena ofertowa musi być wyrażona wyłącznie w złotych polskich (PLN).
Oferty muszą zawierać cenę netto, tj. bez podatku VAT.
Cena netto musi uwzględniać wszystkie składowe, w tym cła i inne opłaty, przy czym cena za wykonanie
przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem ofertowym jest ceną ryczałtową netto, co oznacza,
że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe
Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający upubliczni wynik postępowania na swojej stronie internetowej. Złożenie oferty jest równoznaczne
ze zgodą na publikację danych oferenta i ceny oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
m.czubin@miltonessex.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Czubin

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 510 738 710

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Promocja projektu w czasie targów - XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2021

Kategoria ogłoszenia
Usługi promocyjne
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Miejsce realizacji zamówienia
XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO na terenie Targów Kielce S.A. ul. Zakładowa 1,
25- 672 Kielce

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Postępowanie ofertowe służy wyłonieniu najkorzystniejszej oferty na promocję projektu nr
„MAZOWSZE/0167/19 pn.„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in
Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w
automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu w czasie targów - XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu
Obronnego MSPO 2021 w ramach projektu nr „MAZOWSZE/0167/19 pn .„FOTONICA (Fully-automated
Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca
zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.
1. Projekt 2 grafik prezentujących produkty Projektu: (opisy na stronie www Zamawiającego) do umieszczenia
na ścianach stoiska targowego zgodnie z regulacjami organizatora imprezy targowej
2. Wykonanie grafik j.w.
3. Projekt grafiki lady/recepcji
4. Projekt graficzny, korekta i łamanie tekstu oraz wykonanie broszury informacyjnej produktu SkinSENSE,
nakład 2.000 szt. (2 wersje językowe)
5. Dostawa wyposażenia stoiska targowego:
a) Stół (średnica około 70 cm): 1
b) Fotel: 2
c) Hoker przy ladzie: 2
d) Lodówka mała, front szklany: 1
e) Lada recepcyjna, szt.: 1 składana wraz z przygotowaniem grafiki zgodnie z projektem w pkt.3)
f) Drukarka etykiet
g) Serwis do obsługi spotkań (filiżanki, serwetki, snacki, napoje itp. ) dla min. 100 osób
6. Przygotowanie prezentacji interaktywnej produktów w wersji na ekran dotykowy, wersje językowe: polska,
angielska, niemiecka
7. Przygotowanie filmu promocyjnego dot. rozwoju rynku dla produktów Zamawiającego, 3 minuty (w tym do 1
minuty animacja, pozostałe gł. ujęcia ekspertów w warunkach rzeczywistych – laboratoria itp. Nie przewiduje
się budowy scenografii). Zamówienie obejmuje zdjęcia, dźwięk, post produkcję i inne zabiegi niezbędne do
powstania gotowego do emisji filmu.
8. Dostawa gadżetów typowych dla wydarzeń targowych rangi międzynarodowej:
- kubki: min. 24 max 200
- kubki termiczne: min. 24 max 200
- długopisy: min. 500 mx. 2000
- smycze: min. 100 max 500
- notesy A5 50 kartek: min. 500 max 2000
- pendrive: min. 50 max 400 szt.
9. Transport ww. elementów oraz montaż i demontaż
10. Zapewnienie wejściówek na teren targów dla ekipy montującej stoisko
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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Do oferty Oferent załącza wizualizację stoiska ok. 50 m² z uwzględnieniem stref funkcjonalnych: prezentacja
systemu SkinSENSE, prezentacja produktu Zamawiającego, lada recepcyjna, miejsce rozmów.
Projekty graficzne muszą uwzględniać wytyczne w zakresie obowiązków promocyjnych dla projektów
dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Projekty muszą uwzględniać wymagania techniczne i wzornicze wynikające z regulaminów i wytycznych
organizatora targów
Dla pkt. 7. należy przewidzieć profesjonalnego lektora w j. angielskim (brytyjskim). Oferent jest zobowiązany
uzyskać zatwierdzenie lektora, w tym dostarczyć próbki nagrań na etapie realizacji umowy.
Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących
dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.

Kod CPV (nazwa)
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
92111210-7 Produkcja filmów reklamowych
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie
jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
Targi odbywają się w dn. 7-10.09.2021 r.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z oświadczeniami

Pytania i wyjaśnienia
Pytania należy kierować do osoby kontaktowej podanej powyżej w formie poczty elektronicznej.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przypadku gdy pytanie zostanie przesłane po upływie terminu o którym mowa w zdaniu poprzednim lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez rozpoznania.
Odpowiedzi będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
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O zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty legitymujące się następującą minimalną wiedzą i
doświadczeniem:
1./ Minimum 3 letnie doświadczenie poparte przygotowaniem kompleksowych projektów promocyjnych marek
produktowych (min. 4), w tym co najmniej 1. marki wyrobu medycznego.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonego razem z Ofertą
Oświadczenia o posiadaniu wymaganej minimalnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymaganiami
zamieszczonymi w Zapytaniu Ofertowym.

Potencjał techniczny
Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Zamawiający może przerwać procedurę wyboru dostawcy bez podania przyczyny w całości lub części.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez
Wykonawcę statecznego terminu realizacji zamówienia.
Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne
roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień
dotyczących powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
Otrzymana oferta będzie stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu „FOTONICA (Fullyautomated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna
Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych
systemach medycznych.” (Nr „MAZOWSZE/0167/19), oferty mogą zostać przekazane do właściwej
instytucji publicznej w celu ich weryfikacji.
Płatność za realizację poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawcę do każdego podetapu zamówienia. Płatność do 14 dni od daty
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury.
Rozliczenia pomiędzy stronami będą mogły odbywać się wyłącznie w PLN.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy
W związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie
jednostronne prawo do ewentualnego wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
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ofertowego wraz z następującymi oświadczeniami:
1.1. Oświadczenie o posiadaniu min. wiedzy i doświadczenia
1.2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Zamówienia uzupełniające
Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z
wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz możliwość
udzielenia takiego zamówienia została przewidziana w zapytaniu ofertowym oraz w umowie z wykonawcą.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:.
Kryterium Nr 1: CENA (P1) (waga 100% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 100
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa łączna cena netto ze wszystkich ofert.
Cr – łączna cena netto w rozpatrywanej ofercie
100 – Waga kryterium
Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego Zespół Oceniający.

Wykluczenia
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom
powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: 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 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.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
Milton Essex SA
Adres
Woronicza 31/348, 02-640 Warszawa
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Numer telefonu
+ 48 510 738 710
NIP
5213695448
Tytuł projektu
FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in Clinical Applications) – Sztuczna
Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w automatycznych diagnostycznych
systemach medycznych
Numer projektu
MAZOWSZE/0167/19
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Załącznik nr 1
OFERTA
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 04/06/2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na promocję projektu
w czasie targów - XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2021 w ramach projektu nr
„MAZOWSZE/0167/19 pn .„FOTONICA (Fully-automated Optoelectronic System for Noninvasive Imaging in
Clinical Applications) – Sztuczna Inteligencja wspomagająca zaawansowane rozwiązania fotoniczne w
automatycznych diagnostycznych systemach medycznych”.
Zamawiający: MILTON ESSEX S.A., ul. J.P. Woronicza 31/348, 02-640 Warszawa, NIP 5213695448
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w związku z realizacją Projektu nr „MAZOWSZE/0167/19” w ramach
konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, niniejszym składam poniższą ofertę:

1. Dane OFERENTA:
Nazwa:

Adres:

NIP/odpowiednik
Dane kontaktowe (imię i nazwisko
osoby kontaktowej, telefon, email):

2. PARAMETRY OFERTY:

Łączna cena oferty

…………………………. PLN netto + VAT

Data ważności oferty
……………..………….. r.
(co najmniej do 30.09.2021 r.)
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1. Potwierdzam, iż akceptuję warunki opisane w Zapytaniu ofertowym, zapoznałem się z treścią ww. zapytania
ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my wszystkie warunki w nim zawarte.
2. Wyrażam gotowość podjęcia się dostawy zadeklarowanego zakresu Przedmiotu Zamówienia. Niniejsza oferta
odnosi się do następującego przedmiotu, który jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w ww.
zapytaniu ofertowym.
3. Podejmuję się wykonania zadeklarowanego zakresu Zamówienia opisanego w w/w. zapytaniu ofertowym,
zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w w/w. zapytaniu ofertowym, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i należytą starannością.
4. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania oraz zdobyłem informacje konieczne do przygotowania
oferty oraz oświadczam, że oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że akceptuję termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.
Miejsce/Data złożenia oferty:

Podpis Oferenta:

………………………………………..………2021 r.

………………………………………….
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Załącznik 1.1. do oferty

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU
MIN. WIEDZY i DOŚWIADCZENIA
Oświadczam, że Oferent posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
Zapytaniu Ofertowym:
1./ Minimum 3 letnie doświadczenie poparte przygotowaniem kompleksowych projektów promocyjnych marek
produktowych (min. 4), w tym co najmniej 1. marki wyrobu medycznego.

Miejsce/Data złożenia oświadczenia:

Podpis Oferenta:

………………………………………..………2021 r.

………………………………………….
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Załącznik 1.2. do oferty:
OŚWIADCZENIE DOT. BRAKU POWIĄZAŃ
Oświadczam, że Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją
zamieszczoną w Zapytaniu Ofertowym, tj. 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 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.

Miejsce/Data złożenia oświadczenia:

Podpis Oferenta:

………………………………………..………2021 r.

………………………………………….
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