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Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia usług oraz materiałów 

informacyjno – promocyjnych na Targi Africa’s Big 7 w Johannesburgu 

25-27.06.2017 

Termin składania ofert 

do dnia 14-06-2017 

Nazwa zamawiającego 

POLONIA BUSINESS GROUP SP. Z O.O. 

Numer ogłoszenia 

2017061401 

Status ogłoszenia 

otwarte 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@polonia-

group.com, poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, kuriera lub doręczyć osobiście do 

siedziby Spółki. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

office@polonia-group.com 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Ewelina Dziadkowiec tel. 12 422 16 75 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

12 422 16 75 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Zrealizowanie działań informacyjno – promocyjnych w związku z  wyjazdem na zagraniczne 

targi i misje (zwane dalej jako: wydarzenie). Wydarzenie objęte niniejszym zamówieniem jest 

następujące: 
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1. Africa’s Big 7, Johannesburg, RPA w dniach 25-27.06.2017 

 

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 

 

a/ nabycie, wytworzenia oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających 

założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, w tym przede wszystkim panelu 

promocyjnego MPG. Element ten zawierać musi zaprojektowanie w kilku formatach 

graficznych dekoracji z MPG, test optymalnych metod nadruku w zależności od dostępnych 

powierzchni reklamowych, realizację nadruku oraz dostarczenie na miejsce odbywania się 

wydarzenia  

 

 

b/ nabycie i wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, takich 

jak gadżety, foldery, ulotki, wizytówki. Element ten zawierać musi analizę materiałów 

reklamowych konkurencji, analizę specyficznych estetyki kulturowej potencjalnych klientów 

z każdego kraju - wytworzenie na tej podstawie optymalnego projektu materiałów 

reklamowych. Kolejnym etapem jest ich testing oraz produkcja na różnych rodzajach 

nośników. Wybrane materiały powinny zostać dostarczone na miejsce wydarzenia w ilości 

500 sztuk każdego materiału informacyjno – promocyjnego.  

 

c/ przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy. 

 

Element ten zawierać powinien zaprojektowanie w oparciu o analizy kulturowe strony 

produktowej www.sun-globe.eu wraz z tłumaczeniami we wszystkich językach 

obowiązujących w krajach, w których odbywają się targi. W obrębie tego działanie znaleźć 

się również musi wytworzenie oraz zaimplementowanie na stronie głównej www.polonia-

group.com specjalnych zakładek / banerów informujących o uczestnictwie w targach. 

 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi w zakresie promocji, marketingu i reklamy 

 

Kod CPV: 79342200-5, 79342000-3, 79341000-6 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

RPA 
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Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności: 

 

a/ nabycie, wytworzenia oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających 

założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, w tym przede wszystkim panelu 

promocyjnego MPG. Element ten zawierać musi zaprojektowanie w kilku formatach 

graficznych dekoracji z MPG, test optymalnych metod nadruku w zależności od dostępnych 

powierzchni reklamowych, realizację nadruku oraz dostarczenie na miejsce odbywania się 

wydarzenia  

 

 

b/ nabycie i wytworzenie oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, takich 

jak gadżety, foldery, ulotki, wizytówki. Element  ten zawierać musi analizę materiałów 

reklamowych konkurencji, analizę specyficznych estetyki kulturowej potencjalnych klientów 

z każdego kraju - wytworzenie na tej podstawie optymalnego projektu materiałów 

reklamowych. Kolejnym etapem jest ich testing oraz produkcja na różnych rodzajach 

nośników. Wybrane materiały powinny zostać dostarczone na miejsce wydarzenia w ilości 

500 sztuk każdego materiału informacyjno – promocyjnego.  

 

c/ przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy. 

 

Element ten zawierać powinien zaprojektowanie w oparciu o analizy kulturowe strony 

produktowej www.sun-globe.eu wraz z tłumaczeniami we wszystkich językach 

obowiązujących w krajach, w których odbywają się targi. W obrębie tego działanie znaleźć 

się również musi wytworzenie oraz zaimplementowanie na stronie głównej www.polonia-

group.com specjalnych zakładek / banerów informujących o uczestnictwie w  

targach. 

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Zamówienie zostanie wykonane w okresie umożliwiającym udział w powyższym wydarzeniu, 

a także odpowiednio wcześniejsze wykonanie wszelkich czynności zmierzających do 

optymalizacji ceny. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania należy przyjąć termin 

14.06.2017 – 27.06.2017.  

Termin ten może ulec zmianie ze względu na zmianę terminu odbywania się wydarzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest monitorować termin odbywania się wydarzenia na stronach 

podanych przez Zamawiającego i dostosowywać, bez odrębnego wezwania, sposób realizacji 

zamówienia do terminu ww. wydarzenia. Ewentualne ryzyko związane ze zmianą terminu lub 

odwołaniem wydarzenia ponosi Wykonawca, winien wkalkulować je do ceny oferty.  
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Wykonawca jest ponadto zobowiązany konsultować się z Zamawiającym, oraz otrzymać jego 

potwierdzenie i zgodę, co do dokładnych terminów wydarzenia  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający odpowiednie doświadczenie, tj. 

Wykonawcy, którzy posiadają oddział na rynku RPA, mają na nim partnerów biznesowych i / 

lub wykonywali usługi związane z wymienionymi wyżej rynkami docelowymi 

Zamawiającego bądź też z ich kulturowymi / geograficznymi odpowiednikami. 

 

Wiedza i doświadczenie 

Wykonawcy wybrani w wyniku konkursu ofert 14.06.2017 zobowiązani są do wykazania się 

posiadaniem doświadczenia poprzez bezpośrednią prezentację zrealizowanych usług, w 

siedzibie Polonia Business Group Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Krowoderska 29/12; w 

godzinach 10 – 17, dnia 15go 06.2017. Szczegółowy harmonogram prezentacji zostanie 

przekazany oferentom 14.06.2017 o godz. 18.00 

 

Warunki zmiany umowy 

W wypadku zaistnienia niżej wymienionych faktów, zleceniodawca przewiduje możliwość 

zmian umowy, bądź też rozwiązania umowy: 

 

1) Odwołanie którejkolwiek z wyżej wymienionych wydarzeń  

2) Force mayeour 

3) Brak otrzymania dotacji z POIR 03.03.03 Go To Brand 

 

Wszelkie zmiany umowy należy dokonywać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, dane oferenta (nazwa, adres, dane kontaktowe, 

numer NIP), cenę jednostkową usługi, wraz ze wskazaniem wynagrodzenia częściowego dla 

poszczególnych wydarzeń. 

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia opisu sposobu realizacji usługi do oferty, ze 

wskazaniem konkretnych dat w jakich realizowane będą poszczególne czynności związane z 

przedmiotem zamówienia. 

 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
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a. Cena (do 70 pkt.) 

Oceniana będzie cena brutto w zł z formularza ofertowego. 

Oferta o najniższej cenie uzyska 70 punktów. Pozostałe oferty uzyskają wartość 

punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

 

C= (Cn/Cb)xW 

 

C - liczba punktów za cenę  

Cn - najniższa cena ofertowa 

Cb - cena badanej oferty 

W - waga = 70 

b.  

b. Jakość (do 30 pkt.) 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium jakości jeżeli usługa wykonywana przez 

oferenta charakteryzować się będzie innowacyjnością pozwalającą na odróżnienie 

Wykonawcy od pozostałych wystawców 

Wykluczenia 

W związku z potrzebą dochowania wszelkich wymogów zasady konkurencyjności wyłączone 

z możliwości postępowania ofertowego są osoby powiązane osobowo lub kapitałowo z 

beneficjentem. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta 

lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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 

Nazwa 

POLONIA BUSINESS GROUP SP. Z O.O. 

Adres 

Krowoderska 29/12 

31-131 Kraków 

małopolskie, Kraków 
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Numer telefonu 

124221675 

Adres mailowy 

office@polonia-group.com 

Fax 

Brak Numeru Fax 

NIP 

6760120457 
 

 

 


