Specmed

Krosno, 28.08.2017r.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38-400 Krosno ul. Paderewskiego 4

PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY WYBORU WYKONAWCY

Nr 3/08/2017/3.3.3POIR/ZK z dn. 20.08.2017r.

I.

Zamawiający:

Specmed Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 4
38-400 Krosno
NIP 6842263306

II.

Opis przedmiotu zamówienia:
79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych;
55100000-1 Usługi hotelarskie;
60400000-2 Usługi transportu lotniczego;
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego.
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79822500-7 Usługi projektów graficznych
79822000-2 Usługi składu
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

Przedmiotem
zamówienia
jest:
Część I
1. Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Norwegii dla dwóch przedstawicieli przedsiębiorcy.
2.

Przygotowanie wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z USA dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

3.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Dubaj - The International Medical Travel Exhibiton and Conferences IMTEC w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

4.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r. w:Stany Zjednoczone Waszyngton - World Medical Tourism and Global Healthcare Congress w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

5.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w: Oman ELAJ – International Health and
Medical Treatment Expo Muskat w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.
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6.

Organizacja udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017r w: Wielka Brytania Londyn –
WTM w charakterze wystawcy firmy Specmed sp. z o.o.

Część II
1.

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z projektem. Planowane jest wykonanie następujących gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych:

a) Opracowanie jednolitej identyfikacji wizualnej Specmed sp.z o.o
b) Maskotka
c) Teczka wydruk
d) Torba papierowa
e) Długopisy
f) Koperty
g) Roll-up
h) Notatniki
i) Ulotki informacyjne A4 z ofertą
j) Folder informacyjny
k) produkcja i emisja spotów i filmów reklamowych, przygotowane kampanii w mediach i na portalach branżowych i
społecznościowych

III.

TERMIN SKŁADANIA OFERT OZNACZONO NA: 28.08.2017 GODZINA 8.00

IV.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT OZNACZONO NA: Specmed Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno. Oferta
w formie elektronicznej: Adres e-mail na który należy wysłać ofertę składaną drogą elektroniczną:
biuro@specmed.pl

V. Formy upublicznienia zapytania ofertowego:

a)

poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego – link do strony:
http://www.specmed.pl/

b) poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

VI. Kryteria i sposób oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz
w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
A – cena maksymalnie 80 punktów (waga 80%):
(najniższa oferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 80pkt
Max . 80 pkt.
B – Termin płatności – maksymalnie 20 punktów, waga 20%.
Ocenie podlega deklaracja terminu płatności – zgodnie z ofertą.
Termin płatności - wyrażony, jako okres między dniem powstania, a dniem wymagalności wierzytelności, którą
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić (np. okres 30 dni). Dni liczone są od daty wystawienia faktury. Najkrótszy
akceptowalny termin płatności faktur to 30 dni.
Punktacja:
a) Oferent, który wskazał minimalny termin płatności wskazany w zapytaniu tj. 30 dni otrzyma - 0 pkt.
b) Oferent, który wskazał w ofercie termin płatności dłuższy niż 30 dni, ale krótszy niż 45 dni otrzyma 10 pkt.
c) Oferent, który wskazał w ofercie termin płatności dłuższy niż 45 dni otrzyma 20 pkt.
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Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych wyżej obliczona wg wzoru:
O = A+B - ostateczna ocena danej oferty
A - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
B - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin płatności
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania zapytania
ofertowego.
VII. Wykaz otrzymanych ofert:
Część I – W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta: Event Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą przy ulicy Mniszek 231 w Wolanów (26-625), data wpływu: 23.08.2017, forma złożenia: dostarczona przez Pocztę
Polską, wpłata wadium: TAK, forma wpłaty wadium: przelewem.
Część II - W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta: Event Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą przy ulicy Mniszek 231 w Wolanów (26-625), data wpływu: 23.08.2017, forma złożenia: dostarczona przez Pocztę
Polską, wpłata wadium: TAK, forma wpłaty wadium: przelewem.

VIII. Wykluczenia:
Część I – Postępowanie w danej części zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Część II - Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy. Wszystkie oferty przyjęto do dalszej oceny.
IX. Ocena ofert ważnych:
Lp.

1

Nazwa Podmiotu

Event Media Group spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą przy ulicy Mniszek 231
w Wolanów (26-625)

Cena

257 300,00 PLN
netto

Liczba punktów

Liczba punktów

Łączna liczba

przyznanych za

przyznanych za

punktów

kryterium A

kryterium B

80

20

100

X. Nazwa i adres Wykonawcy:
Część I – Postępowanie w danej części zostało unieważnione, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, iż wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Część II – Event Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Mniszek 231 w Wolanów
(26-625), 23.08.2017, 257 300,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) PLN netto

Protokół sporządzono dnia: 28.08.2017r.
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