Chyby, dnia 19.04.2017
Beneficjent:
Arfido sp. z o.o.
ul. Szkolna 10A
62-081 Chyby

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ MISJI GOSPODARCZYCH,
WYSTOSOWANE
W
RAMACH
REALIZACJI
WYŁONIONEGO
DO
DOFINANSOWANIA PROJEKTU 1.4.1. WRPO Kompleksowe wsparcie rozwoju
działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających
Plan Rozwoju Eksportu.
Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego
przez Arfido Sp. z o.o. projektu – "Realizowanie strategii Go_Global.pl wejścia na rynki obce
przez firmę Arfido” RPWP.01.04.01-30-0123/15 – który wykona przedmiot zamówienia
polegający na organizacji misji gospodarczych opisanych szczegółowo w poniższych
punktach.
1.

Dane zamawiającego:
Arfido sp. z o.o.
ul. Szkolna 10A,
62-081 Chyby,
NIP: 777-295-39-04.
Adres korespondencyjny:
Jak powyżej

2.

Tytuł realizowanego projektu:
„Realizowanie strategii Go_Global.pl wejścia na rynki obce przez firmę Arfido”

3.

Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
1) ETAP 1: Organizacja wyjazdowej misji gospodarczej firmy Arfido na Rumunię
2) ETAP 2: Organizacja wyjazdowej misji gospodarczej firmy Arfido na Słowację
3) ETAP 3: Organizacja wyjazdowej misji gospodarczej firmy Arfido do Czech
4) ETAP 4: Organizacja trzech przyjazdowych misji gospodarczych przedstawicieli z
Czech, Słowacji oraz Rumunii w formule zintegrowanej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) ETAP 1: Misja wyjazdowa na Rumunię w terminie od 29 kwietnia do 6 maja 2017
obejmie przygotowanie następujących elementów misji:
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a) transport dwóch reprezentantów Arfido z Poznania do Bukaresztu (transport lotniczy,
przeloty klasą ekonomiczną z 1 szt. bagażu rejestrowanego na osobę),
b) transport dwóch reprezentantów Arfido z Bukaresztu do Cluj-Napoca (transport lotniczy,
przeloty klasą ekonomiczną z 1 szt. bagażu rejestrowanego na osobę),
c) transport dwóch reprezentantów Arfido z Cluj-Napoca do Poznania (transport lotniczy,
przeloty klasą ekonomiczną z 1 szt. bagażu rejestrowanego na osobę),
d) koszty dojazdów na lotnisko oraz z lotniska do hotelu/ do domu
e) 2 noclegi w hotelu 4 gwiazdkowym w Bukareszcie (pokoje jednoosobowe z łazienką oraz
łączem internetowym, dla każdej z osób)
f) 4 noclegi w hotelu 4 gwiazdkowym w Cluj Napoca (w przypadku braku hotelu 4gwiazdkowego, minimum 3-gwiazdkowy); pokoje jednoosobowe z łazienką oraz łączem
internetowym, dla każdej z osób)
g) przejazdy w trakcie misji; wydatek zakłada wynajem na 2 dni samochodu osobowego
(minimum klasy D) wraz z kierowcą; w przypadku pozostałych 3 dni misji samochód
osobowy (minimum klasy E) wraz z kierowcą; w okresie całej misji wynajęci kierowcy
muszą spełnić wymagania znajomości języka angielskiego lub polskiego minimum w
stopniu komunikatywnym + bardzo dobrej znajomości miasta po którym będą się
poruszać; samochód oraz kierowca musi być do dyspozycji przedstawicieli firmy całą
dobę
h) posiłki dla 2 przedstawicieli Arfido w czasie trwania całej misji (obejmą 7 x śniadanie, 8 x
dwudaniowy lunch, 7 x kolacja),
2) ETAP 2: Misja wyjazdowa na Słowację w terminie od 30 kwietnia – 6 maja 2017
obejmie przygotowanie następujących elementów misji:
a) Usługa transportowa obejmująca kompleksowy przewóz dwóch reprezentantów Arfido
samochodem osobowym z Poznania do Popradu, 3 dni w Popradzie, przewóz
reprezentantów piątego dnia z Popradu do Bratysławy oraz do pojedyncze przejazdy w
Bratysławie piątego i szóstego dnia oraz powrót z Bratysławy do Poznania siódmego dnia
b) 4 noclegi w hotelu 4 gwiazdkowym w Popradzie (pokoje jednoosobowe z łazienką oraz
łączem internetowym, dla każdej z osób); w przypadku braku hotelu 4-gwiazdkowego,
minimum 3-gwiazdkowy
c) 2 noclegi w hotelu 4 gwiazdkowym w Bratysławie (pokoje jednoosobowe z łazienką oraz
łączem internetowym, dla każdej z osób); w przypadku braku hotelu 4-gwiazdkowego,
minimum 3-gwiazdkowy
d) posiłki dla dwóch przedstawicieli Arfido w czasie trwania całej misji (obejmą 6 x
śniadanie, 7 x dwudaniowy lunch, 6 x kolacja),
3) ETAP 3: Misja wyjazdowa do Czech w terminie 29 kwietnia do 7 maja 2017
obejmuje przygotowanie następujących elementów misji:
a) Usługa transportowa obejmująca kompleksowy przewóz dwóch reprezentantów Arfido
samochodem osobowym z Poznania do Pragi – 1go dnia, drugi dzień kilka przejazdów na
miejscu w Pradze, przewóz reprezentantów trzeciego dnia z Pragi do Pilzna, czwartego
dnia przejazd z Pilzna do miejscowości Pisek, piątego dnia z Pisek do Hradec Kralowe,
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szóstego dnia z Hradec do Mlada Bolesław, siódmego dnia z Mlada Bolesław do Brna,
ósmego dnia z Brna do Ostrawy oraz ostatniego dnia powrót z Ostrawy do Poznania.
b) 2 noclegi w hotelu 4 gwiazdkowym w Pradze (pokoje jednoosobowe z łazienką oraz
łączem internetowym, dla każdej z osób);
c) W kolejnych dniach pojedyncze noclegi w hotelach 4 gwiazdkowych (pokoje
jednoosobowe z łazienką oraz łączem internetowym, dla każdej z osób); w przypadku
braku hoteli 4-gwiazdkowych, minimum 3-gwiazdkowe, w następujących
miejscowościach:
- Pilzno
- Pisek
- Hradec Kralowe
- Mlada Bolesław
- Brno
- Ostrawa
d) posiłki dla dwóch przedstawicieli Arfido w czasie trwania całej misji (obejmą 8x
śniadanie, 9 x dwudaniowy lunch, 8x kolacja),
4) ETAP 4: Misja przyjazdowa przedstawicieli z Czech, Słowacji oraz z Rumunii w
formule zintegrowanej w terminie 6 – 10 czerwca 2017 roku
W ramach wydatków „organizacja przyjazdowych misji gospodarczych” zostaną poniesione
następujące koszty:
CZĘŚĆ KWALIFIKOWANA 1:
i) transport reprezentantów czeskich z Pragi do Poznania (bus do 10 osób),
j) transport reprezentantów czeskich z Brna do Poznania (bus do 10 osób),
k) transport reprezentantów czeskich z Ostrawy do Poznania (bus do 10 osób),
l) transport reprezentantów słowackich z Bratysławy do Poznania (bus do 10 osób),
m) transport reprezentantów rumuńskich z Bukaresztu do Poznania (transport lotniczy 2 osób,
przelot klasą ekonomiczną z 1 szt. bagażu rejestrowanego na osobę),
CZĘŚĆ NIEKWALIFIKOWANA:
n) transport przedstawicieli Arfido wraz z gośćmi z Poznania do Łodzi (pełnowymiarowy
autokar do 50 osób),
o) wynajem przewodnika/koordynatora grupy na okres pobytu w Łodzi (dwa pełne dni);
wymogi: konieczność płynnej znajomości języka angielskiego, poziom minimum B
p) 2 noclegi w Łodzi dla wszystkich przedstawicieli z Rumunii, Czech i Słowacji (hotel
minimum 4 gwiazdkowy; pokoje jednoosobowe z łazienką oraz łączem internetowym dla
każdego gościa)
q) posiłek na wolnym powietrzu połączony z programem integracyjnym w Łodzi
r) posiłki w czasie pobytu na konferencji w Łodzi – (2x śniadanie, 1x dwudaniowy lunch, 1x
kolacja),
s) opłata za udział wszystkich uczestników misji w konferencji organizowanej przez
Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego,
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t) organizacja bankietu po prezentacji rozwiązań Arfido w Bibliotece Uniwersytetu
Łódzkiego dla reprezentantów z rynków docelowych oraz przedstawicieli z firmy Arfido
obejmująca rezerwację miejsca oraz zapewnienie poczęstunku oraz programu bankietu
u) transport przedstawicieli Arfido wraz z gośćmi z Łodzi do Poznania (pełnowymiarowy
autokar do 50 osób),
CZĘŚĆ KWALIFIKOWANA 2:
v) 2 noclegi w Poznaniu dla wszystkich przedstawicieli z Rumunii, Czech i Słowacji (hotel
minimum 4 gwiazdkowy; pokoje jednoosobowe z łazienką oraz łączem internetowym dla
każdego gościa)
w) 2x transport przedstawicieli Arfido wraz z gośćmi z hotelu do Kórnika, do Rogalina oraz
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (pełnowymiarowy autokar do 50 osób na 2 dni),
x) wynajem przewodnika/koordynatora grupy na okres pobytu w Poznaniu (dwa pełne dni
oraz poranek trzeciego dnia – ok. 1,5 godziny)); wymogi: konieczność płynnej znajomości
języka angielskiego, poziom minimum B
y) posiłki w czasie pobytu na misji w Poznaniu – (2x śniadanie, 2x dwudaniowy lunch, 2x
kolacja),
z) transport reprezentantów czeskich z Poznania do Pragi (bus do 10 osób),
aa) transport reprezentantów czeskich z Poznania do Brna (bus do 10 osób),
bb) transport reprezentantów czeskich z Poznania do Ostrawy (bus do 10 osób),
cc) transport reprezentantów słowackich z Poznania do Bratysławy (bus do 10 osób),
dd) transport reprezentantów rumuńskich z Poznania do Bukaresztu (transport lotniczy 2 osób,
przelot klasą ekonomiczną z 1 szt. bagażu rejestrowanego na osobę)
Wykluczeniu podlegać będą oferty niespełniające powyższych warunków.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Kod CPV: 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy
turystycznej

5.

Kryteria wyboru oferty przez Zamawiającego:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium
1.
Cena realizacji całego
zamówienia tj.
wszystkich etapów 1 - 4
2.
Termin płatności w
dniach
Razem
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będzie

kierował

Maksymalna liczba punktów
80 pkt.

Waga
80%

20 pkt.

20%

100 pkt.

100%

się

1) Cena (wyrażona w złotówkach): maksymalnie 80 pkt. (wyliczana
proporcjonalnie: najniższa zaproponowana cena netto/cena netto zaproponowana
w badanej ofercie x 80 pkt.);
2) Termin płatności za wykonanie każdego etapu zamówienia (wyrażony w liczbie
dni): maksymalnie 20 pkt. (wyliczany proporcjonalnie: termin płatności z dniach
zadeklarowany w badanej ofercie/ najdłuższy zaproponowany termin płatności x
20 pkt. ). Minimalny wymagany termin płatności to 14 dni. Maksymalny termin
zapłaty może przypadać na dzień 30 czerwca 2017 roku, co wynika z wymogów
narzuconych na Zamawiającego przez Instytucję udzielającą dofinansowania.
Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone
kryteria.
6.

Pozostałe kryteria dostępu Zamawiającego:
A. Wykonawcy powinni posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Doświadczenie musi zostać
poparte poprzez oświadczenie złożone na ofercie. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość weryfikacji wiedzy i doświadczenia poprzez prośbę o wskazanie
minimum 2 podmiotów, dla których Wykonawca organizował wyjazdy lub dwóch
umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
B. Wykluczone z udziału w postępowaniu są 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
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 lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli,
e. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne
oświadczenie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.
C. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
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D. Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” pod którymś z oświadczeń na ofercie
dyskwalifikuje Oferenta z możliwości udzielenia mu zamówienia.
E. Wymagany okres ważności oferty: do 31.04.2017
F. Zamawiający zastrzega, że w przypadku ETAPU 4 należy odrębnie wycenić
koszty części kwalifikowanej 1 i 2 od kosztów części niekwalifikowanej, która nie
będzie podlegała refundacji ze środków unii europejskiej.
G. Zamawiający zastrzega, że faktury od Wykonawcy za realizację zadań będą
wystawiane przez niego każdorazowo po każdym etapie, tj. odbyciu misji oraz nie
będzie opcji zaliczkowania wydatków.
H. Z uwagi na fakt, że większość wydatków będzie stanowić koszty dofinansowane
ze środków Unii Europejskiej Zamawiający w umowie zastrzeże możliwość
wystąpienia do Wnioskodawcy z prośbą o udostępnienie szczegółowej
specyfikacji wyceny poszczególnych podpunktów wymienionych w ramach
każdego z etapów.
I. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji miejsca noclegu i przejazdu na
dzień przed przejazdem w konkretne miejsce.
J. Zamawiający zastrzega konieczność pozostawiania z Wykonawcą w stałym
kontakcie telefonicznym, w trakcie trwania wszystkich misji gospodarczych.
K. Wnioskodawca przekaże Wykonawcy szczegółowe plany spotkań oraz misji
gospodarczych w momencie podpisania umowy na realizację, z zastrzeżeniem
możliwości wprowadzenia zmian w przeddzień zmiany w sytuacji zależnej od
strony trzeciej, którą Zamawiający będzie odwiedzał w trakcie misji.
7.

Miejsca realizacji przedmiotu zamówienia:
W związku z charakterem zamówienia, miejsce jego realizacji każdorazowo jest
wyznaczone i wskazane w opisie etapu. Dodatkowe szczegóły zostaną przekazane
Wykonawcy po podpisaniu umowy.

8.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert to 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następującego po
dniu upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego
www.arfido.com oraz w Bazie Konkurencyjności. Termin składania ofert upływa w
dniu 26.04.2017 o godz. 15:00. Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie
nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania.
Informacja o wybranym Wykonawcy pojawi się jeszcze tego samego dnia zarówno w
Bazie Konkurencyjności jak i na stronie internetowej Zamawiającego, natomiast
zwycięski Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację następnego
dnia o godzinie 8:00 rano.

9.

Sposób składania ofert:
A. Ofertę składa się w formie pisemnej (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską na
adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1 niniejszego zapytania) oraz
elektronicznej (na adres mailowy: arfido@arfido.com).
B. Oferta w wersji papierowej musi wpłynąć do siedziby firmy w terminie
maksymalnie 2 dni roboczych po wysłaniu wersji elektronicznej.
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C. Oferta powinna zawierać wartość netto, brutto i kwotę VATu (każdego etapu
zamówienia; w przypadku etapu 3 odrębnie części kwalifikowanej 1i2 oraz
niekwalifikowanej) oraz całkowitego przedmiotu zamówienia bez uwzględniania
części niekwalifikowanej.
D. Treść oferty musi być zgodna z zapytaniem ofertowym.
E. Oferta powinna być napisana w języku polskim oraz powinna być podpisana
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, wskazaną
w dokumencie rejestrowym dostępnym na oficjalnych portalach internetowych.
F. Oferta powinna zawierać okres obowiązywania oferty ujęty jako okres podany
w dniach kalendarzowych liczony od daty widniejącej na ofercie.
G. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił
wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, powinny być
sporządzone wprost na wskazanych formularzach.
H. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej,
za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do biura
zamawiającego (biuro znajduje się w tym samym miejscu, co adres
korespondencyjny Wnioskodawcy).
I. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie, będzie ona podlegała
odrzuceniu.
J. Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pan Zdzisław
Stypiński (telefon: 606 325 971; mail: zdzislaw.stypinski@arfido.com).
10.

Zastrzeżenia końcowe:
A. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie
będą podlegały zwrotowi. Zamawiający nie może być pociągany
do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez
oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
B. Zamawiający przewiduje, że w umowach podpisanych w wyniku niniejszego
Zapytania ofertowego będą zastosowane następujące kary umowne:
a. W przypadku naruszenia przez Wykonawców terminu realizacji wskazanego
w umowach, Zamawiający ma prawo do naliczenia odsetek umownych
w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki licząc
od 15-tego dnia po dniu umownego terminu wykonania przedmiotu Umowy.
b. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego terminów płatności,
wskazanych w umowach, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
umownych w wysokości 0,1% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień
zwłoki licząc od 15-tego dnia po dniu upłynięcia terminu płatności
wynikającego umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych warunków i postanowień
umowy w następujących przypadkach:
1) Zmiany terminu/
przypadkach gdy:
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zakresu

wykonania

przedmiotu

umowy-

w

a. Są możliwe w przypadku zmian terminów wynikających z
modyfikacji zakresu misji gospodarczej przez Zamawiającego,
najdalej na dzień przed zaistnieniem zmiany
b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz
przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych
od stron umowy,
c. zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których
przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć
ani im zapobiec, w szczególności odwołanie przyjazdu niektórych
reprezentantów na misje przyjazdowe do Polski lub pojawienie się
dodatkowych osób, nieprzewidzianych pierwotnie. W takiej
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty
o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony
umowy, jednak nie więcej niż o 5 dni, przy założeniu, że zmiana
nastąpi najpóźniej na dzień przed wdrożeniem zmiany
d. wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska
żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
e. wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie
zaplanowanych działań (dotyczy transportu lotniczego)
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w
zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia,
skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przesunięciu lub przedłużeniu o czas niezbędny do
zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty przy
założeniu, że zmiana może zaistnieć na dzień przed jej koniecznym
dokonaniem.
2) Istnieje możliwość anulowania odbycia się misji gospodarczej przez
Zamawiającego w sytuacji uzasadnionej przyczyny, najpóźniej na 3 dni
przed rozpoczęciem misji. Sytuacja musi być potwierdzona, a
rezygnacja z misji, powinna być przedmiotem aneksowania podpisanej
umowy. W takiej sytuacji wszystkie poniesione przez Wykonawcę
koszty muszą zostać przez niego podsumowane oraz – obowiązkowo –
opłacone przez Zamawiającego
3) Zmiany wynagrodzenia:
a. zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
b. uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego;
c. ograniczenia zakresu robót;
11.

Załączniki:
A. Wzór formularza ofertowego.
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