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ISTOTNE  WARUNKI  ZAMÓWIENIA 

(IWZ) 

 

stanowiące zapytanie ofertowe na: 

kompleksową usługę organizacji i wykonania stoiska wystawienniczo-promocyjnego na 

XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach w dniach 

03 – 06 września 2019 r. 

(nazwa nadana zamówieniu) 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).  

 

I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO  

Agencja Mienia Wojskowego Biuro Prezesa 

Adres: ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 

Godziny pracy: 8-16 

Nr tel.: 22 314 97 00     Nr faksu: 22 314 99 00      

Adres strony internetowej: www.amw.com.pl 

E-mail: m.smorawski@amw.com.pl 

 

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa usługa organizacji i wykonania 

stoiska wystawienniczo-promocyjnego na XXVII Międzynarodowym Salonie 

Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach w dniach 03 – 06 września 2019 r. 

 

2. KOD CPV -  79950000-8 

 

3. DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY: 

 

1. Wykonanie zabudowy i dostarczenie wyposażenia stoiska piętrowego zgodnie z 

projektem załączonym do oferty oraz planem powierzchni wystawienniczej o 

powierzchni gruntu 35 m2 (5 m x 7 m) i powierzchni piętra 35 m2. 

2. Transport elementów stoiska na targi oraz z targów. 

3. Montaż i demontaż stoiska według terminarza targów, znajdującego się na stronie 

organizatora: http://www.targikielce.pl/pl/xxvii-miedzynarodowy-salon-przemyslu-

obronnego-mspo,20849/informacje-dla-wystawcow,20884.htm 

mailto:m.smorawski@amw.com.pl
http://www.targikielce.pl/pl/xxvii-miedzynarodowy-salon-przemyslu-obronnego-mspo,20849/informacje-dla-wystawcow,20884.htm
http://www.targikielce.pl/pl/xxvii-miedzynarodowy-salon-przemyslu-obronnego-mspo,20849/informacje-dla-wystawcow,20884.htm
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4. Magazynowanie i obsługa techniczna stoiska oraz utrzymanie czystości i ogólnego 

porządku na stoisku AMW podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu 

Obronnego w Kielcach w dniach 03 – 06 września 2019 r., w zakresie i na zasadach 

określonych w IWZ oraz w wytycznych organizatora w sprawie zabudowy stoiska 

zawartych w regulaminie targów, który znajduje się w pliku PDF nas stronie:  

http://targikielce.pl/pl/regulaminy-i-oswiadczenia,17110.htm 

5. Zapoznanie się z wymogami bezpieczeństwa określonymi przez organizatora 

targów, spółkę Targi Kielce (informacje zostały zawarte w regulaminie targów) oraz 

wykonanie umowy zgodnie z jego wymaganiami. 

6. Wykonawca samodzielnie dostarczy organizatorowi targów oświadczenia dotyczące 

dopuszczalności  materiałów używanych w zabudowie stoiska, na formularzu 

znajdującym się na stronie internetowej organizatora targów. Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność za dopuszczenie stoiska do użytkowania przez 

organizatorów.  

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE STOISKA: 

 

1. Parter stoiska musi być zabudowany od strony ściany hali targowej i sąsiadującego 

stoiska - ścianą tylną. Poza tym stoisko musi mieć charakter otwarty i pozostawia się 

Wykonawcy dowolność w zakresie zagospodarowania pozostałych ścian stoiska. Na 

parterze stoiska musi znajdować się zaplecze opisane w dalszej części IWZ. Na 

jednej ze ścian będzie wbudowana podświetlona wnęka wraz z półkami na których 

zostanie wyeksponowane mienie Agencji Mienia Wojskowego (broń, pociski, 

granatniki). Szczegółowe wymiary wnęki zostaną ustalone po wyborze Wykonawcy. 

Wykonawca może również zaproponować inne rozwiązanie umożliwiające 

atrakcyjną ekspozycję sprzętu.  

2. Piętro stoiska musi być zabudowane z 4 stron ścianami wykonanymi z 

nieprzezroczystego wypełnienia, np. płyt MDF. Wysokość ścian oraz jej aranżację 

pozostawia się do zaprojektowania Wykonawcy. W przypadku wysokich ścian 

powinny znajdować się w nich otwory lub przeszklenia dowolnej wielkości, nadające 

lekkość konstrukcji. Na piętrze będzie znajdowało się zaplecze kuchenne opisane w 

dalszej części opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Maksymalna wysokość zabudowy wraz z piętrem wynosi 5,5 m. Zamawiający 

pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie aranżacji pozostałych elementów 

konstrukcyjnych, które będą miały zapewnić bezpieczeństwo (wytrzymałość) 

stoiska. Ściany parteru oraz piętra stoiska muszą być wykonane z błyszczącego 

materiału dopuszczonego przez organizatora targów (np. MDF, płyty laminowanej) 

z możliwością wykorzystania elementów w następujących kolorach: 

 biały  

 granat – pantone 295 C, 

 srebrny - pantone 877C. 

Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolność w zakresie wykorzystania wyżej 

wymienionych kolorów.  

Zamawiający dopuszcza umieszczenie na ścianach elementów dekoracyjnych w 

dowolnych kolorach, pasujących estetycznie do całości stoiska. 
4. Piętro stoiska może być zadaszone jedynie fragmentarycznie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wszelkie zabezpieczenia dotyczące 

budowy stoiska piętrowego, wynikające z regulaminu targów oraz poniesie wyłączną 

odpowiedzialność za dopuszczenie konstrukcji stoiska do użytku przez organizatora 

targów. 

http://targikielce.pl/pl/regulaminy-i-oswiadczenia,17110.htm
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6. Kolorystyka poszczególnych elementów stoiska musi korespondować z kolorystyką 

określoną w identyfikacji wizualnej Agencji Mienia Wojskowego. W wystroju 

stoiska, grafikach i napisach może być również opcjonalnie wykorzystany kolor 

srebrny określony w Book of Logo (pantone 877C). Wzór logotypu, logo AMW w 

języku polskim w wersji wektorowej, logo AMW w bitmapach, Book of Logo AMW 

oraz zdjęcia w formie JPG do opcjonalnego wykorzystania w projekcie stoiska są 

dostępne na stronie internetowej AMW pod adresem: https://amw.com.pl/pl/biuro-

prasowe/logo-i-materialy 

7. Podłoga stoiska musi pasować jakościowo, estetycznie i wizualnie do kolorystyki 

całości stoiska oraz musi być wykonana z materiału spełniającego wymogi 

bezpieczeństwa określone w regulaminie organizatora targów dostępne w pliku PDF 

na stronie: http://targikielce.pl/pl/regulaminy-i-oswiadczenia,17110.htm . Materiał, 

z którego wykonana będzie podłoga nie może być śliski oraz powinien być w miarę 

możliwości odporny na zabrudzenia. Nie dopuszcza się wykładziny. 

8. Integralnym elementem stoiska będą schody prowadzące na piętro stoiska. Muszą 

być estetyczne, posiadać zabudowane stopnie i podstopnie, bez widocznych 

metalowych elementów konstrukcyjnych. Stopnie nie mogą być wytarte i zużyte. 

Schody muszą być stabilne, proste lub łamane, wykonane z materiału estetycznie i 

wizualnie pasującego do podłogi pozostałej części stoiska. Materiał musi spełniać 

wymogi bezpieczeństwa określone przez organizatora targów. Materiał z którego 

będą wykonane schody nie może być śliski oraz powinien być w miarę możliwości 

odporny na zabrudzenia. Nie dopuszcza się wykładziny. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do podłączenia własnej skrzyni rozdzielającej 

prąd w miejscu wyjścia kabla prądu przemysłowego dostarczonego przez 

organizatora targów, w miejscu wskazanym w planie powierzchni wystawienniczej 

(załącznik do IWZ),  następnie podpięcia do niej  wszystkich urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych znajdujących się na stoisku. Wszystkie urządzenia elektryczne oraz 

oświetlenie muszą być wyłączane na noc, z wyjątkiem lodówki. Koszt prądu obciąża 

Zamawiającego. 

10. Oświetlenie: stoisko musi być dobrze oświetlone ciepłym, nierażącym światłem 

(np. oświetlenie LED). Na stoisku powinny znajdować się co najmniej dwa 

podświetlone od wewnątrz logotypy AMW oraz podświetlony adres strony 

internetowej www.amw.com.pl. Oświetlenie parteru stoiska światłem np. 

punktowym (nie na wysięgnikach). Wskazane oświetlenie grafik oraz innych 

materiałów ekspozycyjnych, dopuszczalne oświetlenie podłogi, schodów, wnęk oraz 

otworów w ścianach na piętrze stoiska. Oświetlenie piętra stoiska do 

zaproponowania przez Wykonawcę. 

Nie dopuszcza się zastosowania oświetlenia na wysięgnikach. Zamawiający nie 

dopuszcza zastosowania rozwiązań polegających na oświetleniu znaku 

firmowego i adresu strony internetowej od strony zewnętrznej np. lampami na 

wysięgnikach. 

11. Grafika: dopuszczalne jest częściowe zadrukowanie ścian grafiką przedstawiającą 

zasób mienia ruchomego AMW lub podobny, w technologii pasującej do faktury 

ścian, (wygląd grafik nie musi być dokładnie odzwierciedlony w projekcie, który 

Wykonawca załączy do oferty, natomiast finalnie muszą one być zatwierdzone przez 

Zamawiającego). 

 

 

https://amw.com.pl/pl/biuro-prasowe/logo-i-materialy
https://amw.com.pl/pl/biuro-prasowe/logo-i-materialy
http://targikielce.pl/pl/regulaminy-i-oswiadczenia,17110.htm
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5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA STOISKA NA PARTERZE: 

 

1. Lada na froncie stoiska, wysokość od 110 cm do 120 cm, podstawa lady wykonana 

z materiałów analogicznych do tych, z których zostaną wykonane ściany stoiska. Blat 

lady powinien być błyszczący ale nie dopuszcza się blatu szklanego. Lada może być 

elementem wolnostojącym  lub przylegać do ściany. Dopuszcza się inne elementy 

wyposażenia lady do zaproponowania przez Wykonawcę. Na froncie lady musi 

znajdować się podświetlony logotyp Agencji Mienia Wojskowego w wersji polskiej. 

Lada wyposażona od wewnętrznej strony w zamykaną szafkę z  półkami, 

niewidoczną dla zwiedzających, która umożliwi przechowywanie materiałów 

promocyjnych. Lada powinna mieć po wewnętrznej stronie, nad zamykaną szafką 

(bezpośrednio pod blatem) wnękę w której można przechowywać np. podręczne 

wizytówki, telefon komórkowy lub postawić filiżankę/ szklankę. Wnęka nie powinna 

mieć żadnej przestrzeni przez którą może się przedostać np. telefon komórkowy do 

trudnodostępnego wnętrza szafki z półkami. Wewnątrz lady zamontowane gniazdko 

elektryczne. 

2. 2 stojaki na materiały promocyjne, z co najmniej czterema kieszeniami na 

materiały promocyjne formatu A4. Każdy ze stojaków opatrzony logotypem Agencji 

Mienia Wojskowego w wersji polskiej. Dokładny wygląd stojaków nie musi być  

odwzorowany w projekcie (stojaki muszą posiadać odporne kieszenie na materiały,  

wykonane powinny być z materiału, któremu nie będzie pękało dno kieszeni). 

Kieszenie muszą być wykonane z wytrzymałego materiału.  

3. 2 hokery z oparciem przy ladzie na froncie stoiska. 

4. 2 stoliki okrągłe w kolorystyce pasującej do stoiska z blatami błyszczącymi – nie 

dopuszcza się blatów szklanych  

5. Wygodne fotele lub inne siedziska do stolików - do zaproponowania przez 

Wykonawcę w kolorze komponującym się z kolorystyką wnętrza. 

6. Telewizor plazmowy LED lub LCD, o przekątnej co najmierniej 75 cali 

umożliwiający wyświetlanie prezentacji multimedialnej w wysokiej rozdzielczości, 

wyposażony w wejście USB. Telewizor musi zostać zamontowany sposób w który 

nie będzie ograniczał swobodnego poruszania się osób odwiedzających stoisko 

(Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na umieszczeniu telewizora na 

meblach ustawionych na podłodze). Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

poprawność wyświetlanych prezentacji i filmów dostarczonych przez 

Zamawiającego. 

7. Rośliny do zaproponowania przez Wykonawcę, na parterze i piętrze. 

8. Gniazdo elektryczne na ścianie przy stolikach do rozmów. 

9. Zaplecze organizacyjne na parterze stoiska o powierzchni użytkowej około 4m2 z 

których bok nie może być krótszy niż 1,8m. Dokładne wymiary Wykonawca 

zaproponuje w projekcie tak, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną 

powierzchnię wystawienniczą. Zaplecze musi być zamykane na klucz, zabudowane 

ze wszystkich stron i niedostępne dla zwiedzających. Zaplecze musi być oświetlone, 

w środku wyposażone w dwa gniazda elektryczne. Wykonawca wyposaży zaplecze 

organizacyjne w następujące elementy: 

 regał, składający się z nie mniej niż 4 półek wytrzymujących obciążenie co 

najmniej 40 kg każda, 

 wieszak ścienny, 

 lustro nie mniejsze niż 120  x 30 cm  

 zamykany pojemnik na odpady 35l, 
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 worki do pojemnika na odpady. 

Wygląd zaplecza i jego wyposażenie nie muszą być dokładnie odzwierciedlone w 

projekcie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia stoiska w dodatkowe elementy 

nie określone przez Zamawiającego, a mające wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie stoiska podczas targów oraz jego estetykę. Zamawiający 

wymaga mebli wysokiej jakości nie noszących śladów użytkowania. 

 

6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA STOISKA NA PIĘTRZE: 

 

1. Wyposażenie piętra stanowić będą trzy kwadratowe stoliki z blatami błyszczącymi 

– nie dopuszcza się blatów szklanych oraz minimum dziewięć krzeseł. Wszystko w 

kolorystyce pasującej do kolorystyki stoiska. Dodatkowe 6 puf (kostki), które można 

dostawić. 

2. Rośliny do zaproponowania przez wykonawcę. 

3. Klimatyzator. 
4. Wydzielone zaplecze kuchenne o powierzchni użytkowej min. 3m², z których bok 

nie może być krótszy niż 1,5m. Dokładne wymiary Wykonawca zaproponuje w 

projekcie tak, aby jak najefektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię 

wystawienniczą. Zaplecze zamykane na co najmniej jeden zamek, zabudowane ze 

wszystkich stron i niedostępne dla zwiedzających. Zaplecze oświetlone wewnątrz w 

sposób do zaproponowania przez Wykonawcę, wyposażone w min. 3 gniazda 

elektryczne. W wydzielonym zapleczu zlokalizowane będą wyłączniki prądu oraz 

cała instalacja elektryczna. Zaplecze kuchenne ma być wyposażone w zlewozmywak 

z podłączeniem do bieżącej wody. Zamawiający zamówił u organizatora targów 

doprowadzenie wody do stoiska, dlatego obowiązkiem Wykonawcy będzie 

doprowadzenie wody do zaplecza na piętrze. Koszt wody obciąża Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyposaży zaplecze kuchenne, w następujące elementy: 

 2 regały o wysokości min. 150 cm, składające się z co najmniej 3 półek 

wytrzymujących obciążenie co najmniej 40 kg każda, 

 blat roboczy o wym. 60 cm x 60 cm, 

 szafka kuchenna ze zlewozmywakiem, 

 lodówka wysokości 80 cm z zamrażalnikiem +/- 15 cm, 

 kostkarka do lodu – mała, 

 wieszak ścienny, 

 dystrybutor  z wodą wolnostojący z zasilaniem, 

 butle z wodą do dystrybutora uzupełniane na bieżąco przez cały okres trwania 

targów, 

  zestaw naczyń wielokrotnego użytku stanowiący jeden komplet: 

 filiżanka ze spodkiem - 12 szt.,  

 szklanki wysokie do soków - 12 szt.,  

 szklanki niskie z grubym dnem - 12 szt.,  

 sztućce i talerzyki – po 12 sztuk,  

 miseczki i półmiski na drobne przekąski - po 12 sztuk,  

 2 tace antypoślizgowe,  

 3 cukiernice. 

 ekspres ciśnieniowy do kawy na kapsułki z wmontowanym spieniaczem do 

mleka, 
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 czajnik elektryczny, 

 pojemnik na odpady 60 l zamykany, 

 worki do pojemnika na odpady, 

 lustro nie mniejsze niż 120 x 30 cm. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia stoiska w dodatkowe elementy 

nieokreślone przez Zamawiającego, a mające wpływ na prawidłowe 

funkcjonowanie stoiska oraz jego estetykę. Zamawiający wymaga mebli wysokiej 

jakości nie noszących śladów użytkowania. 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE:  

 

Zamawiający dopuszcza po podpisaniu umowy, za zgodą obu stron, nieistotne i 

niemające wpływu na cenę zmiany dotyczące sposobu wykonania umowy. Zmiany 

te nie będą wymagały sporządzenia aneksu do umowy. Ewentualne propozycje 

zmian Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od podpisania umowy. Wykonawca 

wyrazi zgodę na ww. zmiany w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia propozycji przez 

Zamawiającego. 

1. Stoisko musi być gotowe do odbioru przez Zamawiającego w terminie wskazanym w  

umowie, przed rozpoczęciem targów. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia i poprawy wszystkich elementów 

zgłoszonych przez Zamawiającego przy odbiorze stoiska.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na teren targów w Kielcach 

elementów wyposażenia, gabloty, materiałów promocyjnych i innych artykułów 

Agencji Mienia Wojskowego, które zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 

ustalonym w dniu podpisania umowy. Wykonawca odbierze wyżej wymienione 

artykuły o łącznej wadze nieprzekraczającej 150 kg, z siedziby Zamawiającego. Po 

zakończeniu targów Wykonawca przywiezie pozostałe materiały promocyjne i 

elementy wyposażenia stoiska będące własnością AMW do siedziby Zamawiającego, 

nie później niż do dnia 10 października 2019 r. Zwrot ww. asortymentu oraz gabloty 

będzie uważany za zakończenie wykonania usługi.  

4. W przypadku, gdy okaże się, że na stoisku znajdują się elementy zbędne, Wykonawca  

zobowiązuje się je zabrać i magazynować przez cały okres trwania targów.  

5. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu serwis techniczny w trakcie trwania 

targów, obejmujący w szczególności naprawę wszelkich usterek technicznych 

związanych z działaniem instalacji elektrycznej i świetlnej, poprawności wyświetlania 

prezentacji multimedialnej na ekranie TV, okablowania, ogólnego wyglądu stoiska i 

jego estetyki.  

6. Wykonawca zapewni dokładne sprzątanie całego stoiska po jego montażu bezpośrednio 

przed rozpoczęciem targów w dniu 03 września 2019. Zakończenie sprzątania nastąpi 

nie później niż do godziny 9:00. 

7. Wykonawca zapewni sprzątanie stoiska codziennie podczas trwania targów po 

zakończeniu każdego dnia targowego.  

8. Wejściówki uprawniające do wejścia na teren targów i wykonania montażu stoiska 

Wykonawca jest zobowiązany wykupić od organizatorów targów we własnym zakresie.  

9. Za zniszczenia stoiska oraz straty w jego wyposażeniu koszty ponosi Wykonawca bądź 

jego ubezpieczyciel.  

10. Po demontażu Wykonawca nie przekazuje Zamawiającemu elementów zabudowy i 

wyposażenia za wyjątkiem elementów wyposażenia uzgodnionych z Wykonawcą. 
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Termin wykonania całości zamówienia do zakończenia Tragów MSPO Kielce 2019, tj. 6 

września br. 

 

III.  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert. 

 

IV.  WADIUM  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

V. WYMAGANE  OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę „Formularz oferty” na wzorze stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszych IWZ. 

2. Inne dokumenty:  

a) wizualizacja stoiska przestrzenna 3D ( rzuty stoiska z przodu, z boku lewego i prawego, 

rzut z góry wraz z opisem).   

b) szczegółowa wycena projektu. 

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

OSOBY  PO  STRONIE  ZAMAWIAJĄCEGO  UPRAWNIONE  DO  KONTAKTU 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Grzegorz Marciniak – Główny Specjalista w Departamencie Marketingu – 

g.marciniak@amw.com.pl,  

tel. (22) 314 97 38.  

 

VII. INNE  POSTANOWIENIA 

1. Zamówienie prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie IWZ.  

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

mailto:g.marciniak@amw.com.pl
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VIII. MIEJSCE, TERMIN  I  SPOSÓB  SKŁADANIA, I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 18 lipca 2019 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: 

g.marciniak@amw.com.pl.  

 

IX. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY 

1. W „Formularzu oferty” należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia 

oraz kwotę i stawkę podatku VAT. 

2. Cenę należy wpisać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

X. KRYTERIA  OCENY  OFERT 

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 

1. Zaproponowanie wizualizacji przestrzennej 3D – 50%,  

2. Cena brutto oferty - 50%. 

Wykonawca w obu kryteriach oceny ofert może otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów 

liczonych w następujący sposób:  

1. w kryterium wizualizacji przestrzennej 3D Wykonawca może uzyskać 

maksymalnie 50 punktów przyznawanych następująco: 

 

a). dobór/ estetyka kolorystyki stoiska – 10 pkt, 

b). zaproponowane wyposażenie stoiska – 10 pkt, 

c). dobór/ estetyka zastosowanych materiałów, z których zostanie wykonane stoisko –     

10 pkt, 

d). funkcjonalność stoiska -10 pkt, 

e). przedstawiona wizualizacja stoiska – 10 pkt;   

 

2. w kryterium cena brutto oferty punkty liczone będą według następującego wzoru: 

C = (Cn / Co) x 50 pkt 

gdzie: 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych zgodnie z kryterium „cena brutto oferty”, 

Cn – oznacza najniższą cenę brutto zaoferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia,  

Co – oznacza cenę brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 50  pkt. 

 

XI. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

i uzupełnień złożonych ofert.  

mailto:g.marciniak@amw.com.pl
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2. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji w sprawie ceny oferty z Wykonawcą, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę, szczególnie w przypadku, gdy przekracza ona wartość, jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

4. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści IWZ, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3; 

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

3) została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich 24 m-cy przed dniem 

składania ofert realizował zamówienie dla Zamawiającego w sposób nienależyty, 

w szczególności nie wykonał zamówienia w terminie umownym z przyczyn leżących 

po jego stronie; dostarczył towary o niewłaściwej jakości; nie wywiązał się w terminie 

z warunków gwarancji lub rękojmi; wykonane zamówienie obarczone było wadą 

powodującą konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów 

finansowych, lub zamawiający rozwiązał zawartą umowę z winy Wykonawcy. 

4) Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie; 

5. Zamawiający może unieważnić zamówienie, jeżeli:  

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższać będzie kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego; 

4) zamówienie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy; 

5) w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostaną złożone oferty o takiej samej cenie. 

6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w IWZ. 

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych lub 

o unieważnieniu zamówienia. 

9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, 

zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej badania i oceny.  
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XII.  ZAWARCIE  UMOWY 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie 

załączonym do niniejszych IWZ. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

3. Do umowy stosowane będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). 

 

XIII.  ZAŁĄCZNIKI  

1. Formularz oferty 

2. Plan hali i stoiska 

3. Regulamin targów MSPO Kielce 

4. Regulamin dla projektujących stoiska targowe 

5. Wspólne oświadczenie dla wykonawców zabudowy i instalacji 

 

…………………………………………………….. 

Michel Smorawski 

Przewodniczący Zespołu 

 

…………………………………………………….. 

Robert Pytlarczyk 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu 

 

…………………………………………………….. 

Grzegorz Marciniak 

Sekretarz Zespołu 

 

……………………………….…………………….. 

Iwona Cios 

Członek Zespołu 

 

…………………………………………………….. 

Ilona Lasota 

Członek Zespołu 
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Załącznik nr 1 do IWZ 

…………………………….…. 
        nazwa i adres Wykonawcy  

…………………………….…. 
         NIP 

 

 

…………………………….…. 
                     e-mail 

 

…………………………….…. 
                     tel./fax 

Agencja Mienia Wojskowego 

ul. Nowowiejska 26 A 

00-911 Warszawa 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia na kompleksową usługę organizacji i wykonania stoiska 

wystawienniczo-promocyjnego na XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu 

Obronnego (MSPO) w Kielcach w dniach 03 – 06 września 2019 r. zgodnie z projektem 

załączonym do oferty oraz planem powierzchni wystawienniczej o powierzchni gruntu 35 m2 

(5 m x 7 m) i powierzchni piętra 35 m2 zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia: 

za cenę netto: ………………...................................................................................... PLN,  

(słownie złotych: ……..………..…………....….................................................................), 

podatek VAT ..........%, tj.:……................................................................................... PLN, 

za cenę brutto: …………………………….………………...……………...……… PLN, 

(słownie złotych: ..………………….…............………………..…………………..……..). 

W przypadku rozbieżności w cenie netto wpisanej słownie i liczbowo przyjmuje się cenę netto wpisaną 

słownie. 

1. Oświadczamy, że zamówienie i poszczególne jego etapy wykonamy w terminach 

wskazanych w IWZ. 

2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w IWZ oraz w projekcie umowy. 

4. Oświadczamy, że ceny wskazane w Formularzu oferty nie ulegną zmianie przez okres 

trwania umowy. 

5. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji 

zamówienia. 
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6. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

a. ………………………………………; 

b. ………………………………………; 

c. ………………………………………. 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 – Plan hali i stoiska. 
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Załącznik nr 3 – Regulamin targów MSPO Kielce . 

 

 



 

Strona 15 z 18 
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Załącznik nr 4 – Regulamin dla projektujących stoiska 
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Załącznik nr 5 – Wspólne oświadczenie dla wykonawców zabudowy i instalacji 

 


