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Żywiec, dnia 09.10.2017 r. 

Zamawiający: 

INFIMED Sp. z o.o.   

ul. Kabaty 1 

34-300 Żywiec 

tel/fax +48 33 861 40 96 

email: office@infimed.pl 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące wykonania zabudowy stoiska targowego na czas trwania targów MEDICA 2017 (Duesseldorf, 13-
16.11.2017) 

W związku z realizacją projektu p.n. "Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności 
Firmy Infimed Sp. z o.o." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, nr wniosku: 
POIR.03.03.03-24-0020/16, niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na wykonanie 
zabudowy stoiska targowego i jej wynajęcie na czas trwania targów MEDICA 2017 (Duesseldorf, 13-
16.11.2017), zgodnie z poniższym zakresem. 
 

Kod zamówienia CPV - 79956000-0 (Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw) 

 
I. Przedmiot zamówienia: 
 
Usługa wykonania i wynajęcia zabudowy targowej, na którą składa się: 
 

1. wykonanie projektu i dokumentacji technicznej, w tym obliczeń statycznych 
2. wypożyczenie elementów konstrukcyjnych 
3. wypożyczenie mebli 
4. wykonanie i wypożyczenie elementów niestandardowych 
5. wykonanie grafiki w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego pliki produkcyjne 
6. dostawę elementów Sali operacyjnej: 

- sufit z paneli ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (np. system Down Clip 
firmy BARWA SYSTEM, Orcal Bioguard Plain firmy ARMSTRONG lub równoważny) 
- lampy oświetlenia ogólnego o wymiarach 1200x600 mm ze źródłami światła LED (np. AGAT CLEAN 
LED  firmy Luxiona lub równoważne) 

- W części "sala operacyjna" - biała wykładzina  przeznaczona do pomieszczeń szpitalnych np. iQ Toro SD 
firmy TARKETT lub równoważna 
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7. wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej na stoisku 
8. dostarczenie elementów zabudowy stoiska na miejsce montażu 
9. montaż i demontaż stoiska 
10. montaż, uruchomienie i demontaż elementów Sali operacyjnej: 

• panele ścienne stalowe oraz szklane, 

• drzwi przesuwne automatyczne, 

• sufit z paneli metalowych z podkonstrukcją, 

• lampy oświetlenia ogólnego, 

• lampa operacyjna mocowana centralnie, 

• element promocyjny MPG.  

 
11. Przekazanie stoiska do dyspozycji Zamawiającego, w dniu 12.11.2017 r. do godz. 09:00 
12. Protokolarne przekazanie ukończonego stoiska osobie upoważnionej przez Zamawiającego w dniu 
12.11.2016 r. do godz. 17:00. 
13. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zgodność projektu architektonicznego z technicznymi 
wymaganiami Dyrekcji Targów. 

II. Specyfikacja techniczna i koncepcja przedmiotu zamówienia: 

Założenia ogólne do stoiska 

1. Stoisko podzielone na 2 części: 

a) „Sala operacyjna” (rys. poglądowy wraz z wymiarami stanowi Załącznik nr 1 do zapytania). 

b) Część ogólnodostępna do przeprowadzania rozmów.  

2. Konstrukcja stoiska wykonana z płyt meblowych 

3. Kolorystyka niebieski/biały   

4. W tylnej części stoiska ściana o wys. ok 4,5 m + lekkie podwieszenie pod sufitem (min 4x4 m) z logiem 
INFIMED, z wykorzystaniem standardowych elementów mocujących 

5. Podłoga: 

- W części "sala operacyjna" - biała wykładzina  przeznaczona do pomieszczeń szpitalnych np. iQ Toro SD firmy 
TARKETT lub równoważna 

 - W części ogólnodostępnej podłoga płyty połysk 

- Cokół podświetlany 

6. Pozostałe elementy:  

- Zaplecze gospodarcze: ok 3 m2 

- 4 stoliki do rozmów + krzesła (16 szt.) 

- lada informacyjna z hockerem 

- Oświetlenie - światło białe, grafiki – do uzgodnienia   

- wkomponowany element promocyjny MPG (dostarczany przez INFIMED) 
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Założenia odnośnie Sali operacyjnej (wykonywana przez INFIMED):  

W części „Sala operacyjna” zostaną przymocowane panele stalowe oraz szklane dostarczone przez INFIMED.  

- Wysokość Sali operacyjnej: 3000 mm (2900mm + 100mm cokół pod panelami, na który powinna zostać 
wywinięta wykładzina).  

- Wymiary Sali operacyjnej: ok 4000 x 4000 mm 

- Drzwi przesuwne (dostarczone przez INFIMED) 

- sufit z paneli ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 9010 (np. system Down Clip firmy 
BARWA SYSTEM, Orcal Bioguard Plain firmy ARMSTRONG lub równoważny)- W suficie 2 lampy oświetlenia 
ogólnego  

- 2 szt. lampy oświetlenia ogólnego o wymiarach 1200x600 mm ze źródłami światła LED (np. AGAT CLEAN LED  
firmy Luxiona lub równoważne) 

- Lampa operacyjna mocowana centralnie (dostarczona przez INFIMED)  

 

Wagi sufitu i lamp:  

1. Metr kwadratowy sufitu z podkonstrukcją: 7-10 kg 

2. Lampa oświetlenia ogólnego: 15kg 

3. Lampa operacyjna: 86kg, moment o wartości 749Nm. 

 
 
III. Złożona oferta musi zawierać: 

1. nazwę i adres oferenta 
2. datę sporządzenia 
3. cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w walucie PLN 
4. termin ważności oferty min. do dnia 16 listopada 2017 r. 
5. warunki i termin płatności 
6. termin wykonania zamówienia wyrażony w dniach kalendarzowych (liczba dni) 
7. projekt / wizualizację stoiska 

 
IV. Sposób złożenia oferty: 

Oferta musi: 

1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego - oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę 

2. zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta 

3. zawierać załączone oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta może zostać przesłana na każdy z poniższych sposobów: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@infimed.pl  

• na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu 

• dostarczona osobiście 

 

mailto:zamowienia@infimed.pl
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V. Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2017 r.  

• Decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego lub na wskazane konto e-mail. 

• Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Kryteria oceny ofert - maksymalnie 100 punktów 

1. Cena sumaryczna zamówienia w PLN netto (Cena): 85% 

Sposób liczenia punktacji: 

 C min 

C p = ---------------------------- x 100 x 85% 

 C o 

Cp - liczba punktów w kryterium "Cena" 

C min - cena oferty najniższej spośród złożonych 

C o - cena oferty badanej 

2. Termin wykonania zamówienia, wyrażony  w dniach kalendarzowych: 15% - im krótszy termin, tym więcej 
punktów 
 
Sposób liczenia punktacji: 

 T min 

T p = ---------------------------- x 100 x 15% 

 T o 

Tp - liczba punktów w kryterium "Termin wykonania" 

T min - najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród złożonych ofert 

T o - termin wykonania zamówienia w ofercie badanej 

 

VII. Termin realizacji umowy:  

12.11.2017 r. do godz. 09:00 - przekazanie stoiska do dyspozycji Zamawiającego 

12.11.2016 r. do godz. 17:00 - protokolarne przekazanie ukończonego stoiska osobie upoważnionej przez 

Zamawiającego 

16.11.2017 r. od godz. 18:30 - demontaż stoiska (po zakończeniu targów) 
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VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym: 

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

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. 

 

W imieniu Zamawiającego, 

 

---------------------------------- 

podpis i pieczątka firmowa 

 

-- 

Załączniki: 

1. „Sala operacyjna” (rys. poglądowy wraz z wymiarami) 
2. Formularz ofertowy 
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym 

 

 


