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Kraków, …………..….. 2021.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) z siedzibą w Krakowie przy  
ul. Kordylewskiego 11 (kod pocztowy: 31-542), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033198, o kapitale 
zakładowym 87.675.000 zł (w całości wpłaconym), posiadającą numer NIP:676-005-88-47, 
REGON: 350239017. 

 
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. 
Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na podst. art. 2 ust.1 tej ustawy. Postępowanie jest prowadzone na 
podstawie procedury PR-4.6 proces zamówień publicznych przyjętej w Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie w trybie Zapytania Ofertowego z publikacją na BIP.  

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, 
efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby 
przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz 
bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA: 
 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu materiałów promocyjnych o wadze do 

200 kg na międzynarodowe targi wystawiennicze GITEX w Dubaju (Zjednoczone Emiraty 

Arabskie), które odbędą się w dniach 17-21 października 2021r.  

b) Adres dostarczenia przesyłki: 

Dubai World Trade Centre (Dubai Exhibition Centre) 

Sheikh Zayed Road, Dubaj,  

Zjednoczone Emiraty Arabskie 

Stoisko Business in Małopolska: Hala 2, nr stoiska H2-13 

Wykonawca przygotowując swoją ofertę i dokonując dostawy przesyłki na w/w adres uwzględni 

postanowienia instrukcji dla spedytorów opracowanej przez organizatora targów GITEX w Dubaju – 

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

c) Wartość towaru: do 2 000,00 PLN. Materiały reklamowe bez większej wartości handlowej, tj. 

katalogi, ulotki, foldery, gadżety typu ołówki, długopisy, wizytowniki, etc. Są to materiały promocyjne 

do rozdawania na targach.  

d) Towar zostanie spakowany przez Zamawiającego w paczki o orientacyjnych wymiarach 40 x 

38 x 64 cm, w minimalnej liczbie 10, a maksymalnej 18 sztuk paczek. 

e) Zamówienie obejmować będzie pełen zakres transportu z siedziby Zamawiającego do miejsc 

odbywania się targów, tj. na stoisko Zamawiającego, a wchodzić będą tutaj m.in. 

i. odbiór towaru z siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Krakowie przy ul.  

Kordylewskiego 11;  

ii. zapakowanie towaru na paletę;  

iii. koszty magazynowania; 

iv. organizacja transportu do lotniska;  

v. opłaty lotniskowe i terminalowe; 
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vi. odprawa celna;  

vii. serwis drogowy/lotniczy standardowy; 

viii. wszelkie przeładunki; 

ix. rewizja celna (jeśli wystąpi); 

x. wystawienie lotniczego listu przewozowego – AWB; 

xi. wszelkie opłaty związane z transportem (opłaty lotniskowe/drogowe, odprawa celna, 

pozwolenia, dokumentacja, dostawa na stoisko i wszelkie inne czynności zapewniające transport 

towaru z siedziby Zamawiającego na stoisko targowe Zamawiającego); 

xii. wszelkie cła i podatki; 

xiii. koszty zapłaty podatków i należności celnych, wyrobienia licencji, niespodziewanych kontroli, 

magazynowania, zatrzymania towaru i innych sytuacji nieprzewidzianych;  

xiv. ubezpieczenie przesyłki; 

xv. towar będzie przewożony na 1 fakturze jako towar 1 klienta z dostawą na 1 stoisko, 

rozformowanie przesyłki na miejscu (tj. na stoisku targowym Zamawiającego) w gestii 

Zamawiającego; 

 

f) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją w/w usług, w tym w szczególności 

koszty ubezpieczenia przesyłek, odpraw celnych, administracyjnych i innych niezbędnych opłat 

spedycyjnych, niezbędnych zezwoleń oraz dokumentów formalnych - o ile są przewidziane prawem. 

g) Nie planuje się powrotu towaru do Polski. 

CPV:  

60400000-2 Usługi transportu lotniczego, 

60161000-4 Usługi w zakresie transportu,  

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 

h) Termin lub okres wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 16.10.2021r. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że  

a) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,  

b) posiada zdolność techniczną i zawodową do wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) posiadają zdolność finansową i ekonomiczną do wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca przedkłada w ofercie wypełniony załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. 

d) wykażą, że posiadają doświadczenie należytego wykonania, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
3 usług spedycyjnych poza granice Polski o wartości min. 5 000zł każda. Wykonawca przedkłada  
w ofercie wypełniony załącznik nr 3 - wykaz usług wraz z referencjami lub podpisanymi bez 
zastrzeżeń protokołami odbioru. 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy  
z Zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub 
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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 co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
3)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawianiu 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. 
Ocena  ofert co do spełnienia warunków zapytania ofertowego dokonywana będzie w formule 
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.    

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę cena 
brutto określona w Formularzu Oferty.  
 
Kryterium: Cena oferty – 100%  
Co = (Cmin / Cn) x 100, gdzie:  
 
Co – oznacza ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie  
Cmin –najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 
Cn – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty  
 
Oferta w podanym kryterium może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów. 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki  
i wymagania oraz uzyska największą ilość punktów. 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o 
takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
 
Cena- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 poz. 178 ze zm.) a to zakreślono w 
sposób następujący:  
1) cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić 
przedsiębiorcy za towar lub usługę;  
2) W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub 
podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się stawkę taryfową.  
 
 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego). 
2. Oferta musi być kompletna, tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym  

i być zgodna z jego treścią. 
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i podpisana przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający za formę pisemną uzna skan oferty lub ofertę 
podpisaną elektronicznie kwalifikowanym podpisem. 

4. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do 
reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
6. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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7. W przypadku niezałączenia do oferty wymaganych dokumentów lub złożenia dokumentów 
nieprawidłowych oferta nie będzie rozpatrywana. 

8. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 

9. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego. 
 

VII. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną w formie skanu należy przesłać na adres mailowy 
Zamawiającego piotr.posiadala@marr.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 
2021 r. do godz. 12:00 wpisując w tytule wiadomości Oferta na transport materiałów 
promocyjnych na targi GITEX w Dubaju. 

Oferty, które wpłyną na serwer pocztowy Zamawiającego po godzinie 12:00 w dniu 17.09.2021r. nie 
będą rozpatrywane. 

Otwarcie ofert: 

Po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert, Zamawiający odczyta i oceni przesłane oferty w 
oparciu o kryteria oceny ofert. 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ- 30 dni licząc od upływu ostatecznego terminu składania ofert 

 
IX. FORMA PŁATNOŚCI 

Płatność nastąpi po realizacji zamówienia, na podstawie protokołu odbioru z uwzględnieniem 
jego postanowień, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
zrealizowania zlecenia potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru i dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Fakturę należy wystawić na: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Kordylewskiego 11  
31-542 Kraków 
NIP:676-005-88-47,  
REGON: 350239017  

 
X. INFORMACJE DODATKOWE: 

 
1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia postępowania również w przypadku 

złożenia tylko jednej oferty.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia 

Wykonawcy i bez podawania przyczyn.  
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego oraz w rozumieniu prawa zamówień publicznych. Potencjalni 
Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnym i lub 
niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z 
tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez 
niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do współdecydowania i kontroli sposobu realizacji 
zamówienia na każdym jego etapie. Usługa zostanie uznana za wykonaną po podpisaniu 
protokołu odbioru. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania  
i oceny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy złożono 
oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego lub przekraczające kwotę przewidzianą przez 
Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.  

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

mailto:piotr.posiadala@marr.pl
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XI. KONTAKT 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
sobie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e – mail). Adres e – mail Zamawiającego do 
korespondencji: piotr.posiadala@marr.pl   
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Piotr Posiadała 
(piotr.posiadala@marr.pl )  

 
XII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU 

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 2” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. 
 

XIII. INFORMACJE POZOSTAŁE 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania MARR SA, do zawarcia umowy.  
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  
MARR SA zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z 
którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących 
zawarcia umowy.  
Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 
 
Zastosowanie RODO do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020”, jest Zarząd Województwa 

Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 

31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny 

system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister 

właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa 

(dalej zwanym Ministrem). 

 Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

wyznaczonym przez Administratora wskazanego w pkt. 1, wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl  lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. 

Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

 Administrator wskazany w pkt 2 wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

kontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl   

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „c” i lit. „f” RODO w celu 

związanym z postępowaniem Opracowanie spójnej koncepcji międzynarodowego stoiska 

wystawienniczego  na podstawie layoutu projektu „Power up Your Business In 

Małopolska 3” dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 

września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje 

mailto:piotr.posiadala@marr.pl
mailto:piotr.posiadala@marr.pl
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na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków 

publicznych).;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej 

niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 10 pełnych lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie ww. zamówienia; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp (podanie danych dobrowolne, ale konieczne do udziału w postępowaniu);   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
1
; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
2
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

3
;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   
 

XIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
 
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty 
Załącznik nr 2 – wzór umowy 
Załącznik nr 3 – wykaz usług 
Załącznik nr 4 – instrukcja dla spedytorów 
Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

 

                                                           
1  Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

2
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
3
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 


