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Zapytanie ofertowe 

z dnia 16.11.2017 r.  

 

 

(dotyczy zamówienia usługi organizacji targów) 

 

Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp.  zaprasza do składania ofert w zakresie 

organizacji udziału w charakterze wystawcy w imprezie targowej Teheran International 

Permanent Fairground odbywających się w dniach 24-27 kwietnia 2018 r. w Teheranie Iran w 

związku z realizacją projektu: „Oświetlimy Świat” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji 

innowacyjnych przedsiębiorstw”. Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek 

produktowych – Go to Brand” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w 

przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

 

I. Zamawiający: 

 

Lena Lighting S.A.  

ul. Kórnicka 52 

63-000 Środa Wlkp. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 

79950000-8   Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów, 

39150000-8    Różne meble i wyposażenie 

39154000-6    Sprzęt wystawowy 

 

 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w charakterze wystawcy w 

imprezie targowej Teheran International Permanent Fairground odbywających się 

w dniach 24-27 kwietnia 2018 r. w Teheranie Iran. 

 

Wymagania : 

a) Zabudowa indywidualna powierzchni wystawienniczej. Rozmiar powierzchni 

wystawienniczej 16 m
2.

    

Stoisko powinno zawierać: 

• zaplecze zamykane na zamek patentowy. Wyposażenie zaplecza obejmuje 

regał, blat, kosz, wieszak, ekspres do kawy, naczynia kawowe jednorazowe 

wraz z łyżeczkami i cukierniczką, 

•  lada zamykana z logo Lena Lighting S.A. 

•  2 stoliki 

•  8 krzeseł  
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•  mini-lodówka 

 

Podłoga stoiska wyłożona wykładziną. 

Na ścianach stoiska logo Lena Lighting S.A. oraz dodatkowe grafiki. 

Miejsce na zawieszenie ekspozytorów z lampami. 

 

Wymagane jest wbudowanie w zabudowę panelu promocyjnego MPG  zgodnie z 

projektem i wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju.  

  

b) Obsługa techniczna stoiska (wykonanie przyłącz technicznych oraz zużycie 

mediów - energia elektryczna), 

 

c) Pakiet powinien obejmować demontaż stoiska po zakończeniu targów, 

 

d) Tłumacz z języka perskiego na język angielski  

 

 

Warunkiem wyboru oferty jest przedstawienie przez oferenta wstępnej wizualizacji stoiska 

targowego. 

Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag w celu naniesienia przez oferenta istotnych 

zmian we wstępnej wizualizacji. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji zamawiający 

zwróci się do oferenta o ponowną wycenę przedmiotowej oferty w określonym przez 

zamawiającego terminie.  

 

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

a) oferta powinna być napisana czytelnie i  powinna zawierać : 

 

- dane oferenta, 

- datę sporządzenia oferty, 

- cenę całkowitą netto w PLN, 

 

IV. Miejsce oraz termin składania oferty 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  

office@lenalighting.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: 

 

Lena Lighting S.A. 

ul. Kórnicka 52 

63-000 Środa Wlkp. 

 

do dnia  24.11.2017 r do godziny 9.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego) . 

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.11.2017, a wyniki i wybór 

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem 

www. lenalighting.pl  zakładka „Aktualności”  

mailto:office@lenalighting.pl
http://www.matcukierki.pl/
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent nie może zmienić swojej oferty. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.lenalighting.pl zakładka 

„Aktualności” 

 

V. Kryteria i sposób oceny ofert 

 

1. Przed dokonaniem oceny ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone w celu 

stwierdzenia, czy spełniają wymagania określone w dokumentach zapytania 

ofertowego. 

2. Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie wymogi formalne i 

merytoryczne) będą oceniane na podstawie danych przedstawionych w ofercie.  

 

 

 

Ocena kryterium 1: 

A – cena (waga 60 %): 

(najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 x 60 % 

Max . 60 pkt. 

 

 

Ocena kryterium 2: 

B – doświadczenie oferenta w realizacji wyjazdów targowych/misji gospodarczych - 

liczba zorganizowanych wyjazdów targowych/misji gospodarczych w ostatnich 3 

latach (waga 20%) 

 

Ocena kryterium: 

- powyżej 5 misji/targów – 20 pkt 

 

 

Ocena kryterium 3: 

C – doświadczenie oferenta w świadczeniu usług organizowania uczestnictwa 

podmiotów z Polski w charakterze wystawcy w targach odbywających się na 

terytorium Iranu potwierdzone co najmniej jedną zrealizowaną usługa w 

przedmiotowym zakresie.  

 

Ocena kryterium: 

- organizacja uczestnictwa podmiotów z Polski w charakterze wystawcy w targach 

odbywających się na terytorium Iranu – 20 pkt 

 

 

Punktacja sumaryczna ofert: A+B+C  

Najkorzystniejsza oferta z najwyższą liczbą punktów – max. 100. 

 

 

 

http://www.lenalighting.pl/
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VI. Wykluczenia 

 

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub 

kapitałowo. 

 

 

VII. Osoba do kontaktu 

 

Magdalena Chojnacka 

m.chojnacka@lenalighting.pl 

tel. 61 28 60 483 

 

 

VIII. Dodatkowe informacje 

 

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w 

trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia 

okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna 

ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności gdy: 

-  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, 

-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

IX.  Formy upublicznienia zapytania ofertowego: 

 

1. Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego 

www.lenalighting.pl zakładka „Aktualności”.  

2. Wysłanie zapytania ofertowego do trzech potencjalnych Wykonawców świadczących 

usługi w obszarze stanowiącym przedmiot zamówienia. 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 

1. Formularz oferty. 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Podpis Zamawiającego 

 

mailto:m.chojnacka@lenalighting.pl
http://www.lenalighting.pl/

