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Elbląg, 25 lipca 2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu "Zwiększenie konkurencyjności ARA 

PAP na rynkach zagranicznych”, wdrożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś 

priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP 

1. ZAMAWIAJĄCY 

ARA PRZEDSIĘBIORSTWO  
AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Sp. z o.o. 
ul. Antoniego Czuchnowskiego 6 
82-300 Elbląg 
NIP: 5821544382;  REGON: 170981658 

 

2. KOD CPV 

 

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

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Organizacja udziału w misji wyjazdowej do Mediolanu w okresie 19-23 września 2022 r. dla firmy 

ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Sp. z o.o. 
 
W ramach działań planuje się poniesienie kosztów związanych z : 

1. Podróżami służbowymi 2 osób biorących udział w misji (koszty noclegów, diet, przejazdów), 
2. Zakupem usług transportu 2 osób biorących udział w misji, 
3. Organizacją pokazów i prezentacji oferty eksportowej.  

 
Zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału 
w misjach: 
 
Misja zostanie zorganizowana na rynek włoski - do Mediolanu. Podczas misji planuje się 
zorganizowanie co najmniej 2 spotkań, na których zaproszonych zostanie po 40 potencjalnych 
kontrahentów oraz przeprowadzenie prezentacji oferty Wnioskodawcy. Celem misji jest 
doprowadzenie do bezpośrednich spotkań z potencjalnymi kontrahentami/przedstawicielami 
Wnioskodawcy na rynku włoskim. W tym celu wnioskodawca zorganizuje grupowe spotkania (dwa 
spotkania, na każde spotkanie zostanie zaproszonych 40 gości) prezentujące produkt i firmę 
Wnioskodawcy dla grupy odbiorców w postaci przedsiębiorstw działających na rynku przemysłu, w tym 
spożywczego, tłuszczowego i rafineryjnego (producenci), obróbki mięsa i odpadów, a także podmioty 
reprezentujące branże automatyki i robotyki (jedno spotkanie zostanie dedykowane przedstawicielom 
przemysłu, drugie natomiast przedstawicielom rynku automatyki). Z jednej strony będą to podmioty, 
które są obecne na rynku włoskim jako producenci. Z drugiej strony będą to pokrewne 
przedsiębiorstwa zajmujące się automatyką, dla których firma mogłaby świadczyć usługi jako 
podwykonawca lub nawiązać inną formę współpracy.  
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Uszczegółowienie usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi 
w ramach udziału w misjach: 

• stworzenie bazy danych potencjalnych klientów wraz z adresami i danymi osób zajmujących 
się nawiązywaniem kontaktów handlowych, 

• rozesłanie zaproszeń na spotkania, które odbędą się w ramach misji gospodarczej, 

• utworzenie listy zaproszonych i potwierdzonych spotkań w formie: dwa spotkania 
potencjalnych kontrahentów, 

• wynajęcie Sali konferencyjnej, 

• organizacja bufetu z napojami. 

 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 

Maksymalny, dopuszczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia to:  30.09.2022 r. 

 

5. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

 

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

oferta musi zawierać co najmniej: 

⎯ Nazwę, adres, NIP oferenta oraz numer telefonu 

⎯ Cenę netto, cenę brutto, stawkę VAT za realizację całości zamówienia – Zamawiający nie 

dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych 

⎯ Termin realizacji zamówienia - nie dłuższy niż do 30.09.2022 r. 

⎯ Termin sporządzenia oferty 

⎯ Data ważności oferty – nie krótsza niż 14 dni od terminu składania ofert (termin składania ofert 

01.08.2022 r.) 

 

Ponadto, oferta musi zawierać: 

⎯ oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami - zgodnie ze wzorem oświadczenia, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

⎯ pełnomocnictwo do reprezentacji oferenta - jeśli dotyczy. 

 

Oferta oraz załącznik muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Oferenta. 

W innych przypadkach wymaga się załączenia pełnomocnictwa. 

 

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 01.08.2022 r. w formie elektronicznej (skan 

podpisanych dokumentów) na adres: litwins@arapap.com.pl  lub osobiście/ za pośrednictwem poczty/ 

kuriera w wersji papierowej w siedzibie firmy tj.: 

ARA PRZEDSIĘBIORSTWO  
AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Sp. z o.o. 
ul. Antoniego Czuchnowskiego 6 
82-300 Elbląg 
(biuro czynne pon.-pt., w godzinach: 8:00 – 16:00) 
 

 

Oferty złożone po ww. terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego tj. na adres e-mail wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym lub adres siedziby. 
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6. Kryteria oceny ofert 

 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów formalnych oraz punktowych. 
 

Ocena formalna będzie oceną zerojedynkową. Wszystkie kryteria formalne muszą zostać spełnione. 

Oferty, które nie będą spełniały jakiegokolwiek kryterium formalnego zostaną odrzucone. 
 

Kryteria formalne: 

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego) w terminie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zawierać 

wymagany załącznik dotyczący braku powiązań (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego). Oferta oraz załącznik muszą być podpisane przez osobę/y uprawnione do 

reprezentacji Oferenta. W innych przypadkach wymaga się załączenia pełnomocnictwa 

 

Kryteria punktowe: 

1. Cena całkowita netto w PLN: 100% 
 

Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 0 do 100 pkt., w następujący sposób: 

Cena netto realizacji zamówienia [waga 100%] punktowana od 0 do 100 pkt., uwzględniająca wszystkie 

koszty wykonania usługi. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę netto zamówienia otrzyma 

maksymalną liczbę punktów, tj. 100, pozostali Oferenci odpowiednio mniej punktów, wg wzoru: 

 

najniższa oferowana cena netto za realizację przedmiotu zamówienia 

C =  X 100 pkt 

cena oferty badanej netto za realizację przedmiotu zamówienia 

 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. 
 

Oferty złożone w walucie innej niż złoty polski, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu 

średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert. 
 

Jeśli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały 

oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia - w terminie 3 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego - ofert 

dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

 

7. Wykonawcy podlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 

lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji; 
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3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

 

Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami stanowi obowiązkowy załącznik do oferty. Do 

przygotowania oświadczenia należy zastosować wzór udostępniony przez Zamawiającego w załączniku 

nr 2 do zapytania ofertowego. 

 

8. Informacje dodatkowe 
 

a) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wyboru 

Wykonawcy 

b) na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie ofertowe bez 

podania przyczyny 

c) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego 

wraz z załącznikami. O wprowadzeniu zmian Zamawiający poinformuje na swojej stronie 

internetowej, na której opublikowano zapytanie ofertowe. 

d) w przypadku oferty sporządzonej w języku obcym, konieczne jest przedłożenie tłumaczenia 

przysięgłego na język polski 

 

9. Kontakt w sprawie zapytania ofertowego 
 

Każdy potencjalny oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

przedmiotowego zapytania ofertowego. 

 

Osobą do kontaktu w sprawie postępowania jest Sonia Litwin  

tel. +48 501 982 343  

e-mail: litwins@arapap.com.pl  

 

  

mailto:litwins@arapap.com.pl
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 
 
………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres oferenta) 

 
………………………………………………………………….. 

(NIP oferenta) 

 
…………………………………………………………………………. 

(telefon kontaktowy) 

OFERTA 

ZAMAWIAJĄCY: ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Sp. z o.o. 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji udziału w misji wyjazdowej do Mediolanu 
w okresie 19-23 września 2022 r. dla firmy ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Sp. 
z o.o., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 25.07.2022 r., niniejszym oferuję wykonanie zadania na 
warunkach: 
 
Cena netto usługi …………………………………. zł, powiększona o należny VAT …….…… %,  

 

łącznie …….…………………………… zł brutto  

 

(słownie:……………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….) 

 

Usługa zostanie wykonana w terminie do: …………….…………..…1 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Zapoznałem/am się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i je akceptuję. 

2. Podmiot, który reprezentuję dysponuje potencjałem kadrowym, niezbędnym do właściwej 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Ofertę sporządzono w dniu …………………………., zachowuje swoją ważność przez …………………2 dni od 

dnia zakończenia postępowania ofertowego. 

 
 
 
 

……………………………………………………………… 
(podpis i pieczęć Oferenta) 

 
1 Maksymalny termin wykonania usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym 30.09.2022 r. 
2 Minimalny termin zachowania ważności oferty zgodnie z zapytaniem to 14 dni od terminu składania ofert 
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Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym  

 

 
……………………………………………. 

(Miejscowość i data) 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę w odpowiedzi na postępowanie ofertowe dotyczące organizacji udziału w misji 

wyjazdowej do Mediolanu w okresie 19-23 września 2022 r. dla firmy ARA PRZEDSIĘBIORSTWO 

AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Sp. z o.o., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 26.07.2022 r., 

związanego z internacjonalizacją działalności firmy ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI 

PRZEMYSŁOWEJ Sp. z o.o., zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 25.07.2022 r. 

 

niniejszym oświadczam/oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania  

o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym,  

tj. 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: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………................. 
(podpis i pieczęć Oferenta) 

 


