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         Warszawa, 26.05.2017 r. 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Związek ,,Polskie Mięso” zaprasza do składania ofert na realizację: 

 

NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH ANUGA W KOLONII 

organizowanych w terminie 7-11.10.2017r.  

 

 

Informacje o Zamawiającym 

 

Związek ,,Polskie Mięso” to organizacja, która reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej 

podmiotów, działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie ich 

działalności wytwórczej, handlowej i/lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. 

Zrzeszenie kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności 

opracowując i doskonaląc normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Zadaniem 

Związku ,,Polskie Mięso” jest przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego 

oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków. Równocześnie Związek może, we współpracy z 

właściwymi organami oświatowymi, popierać rozwój kształcenia zawodowego, wspierać naukę 

zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników. 

 

Główny cel projektu 

 

Promocja polskiej branży mięsnej w obszarze sektora mięsa czerwonego podczas tragów ANUGA w 

Kolonii organizowanych 7-11 października 2017r. 

 

Przedmiot zapytania ofertowe 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest NAJEM POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ NA TARGACH 

Anuga Food w Kolonii organizowanych w dniach 7-11 października 2017 r.  

 

Przedmiot zamówienia 

 

1. Ogólne warunki 

a) Powierzchnia powinna wynosić 175 m kw lub być jak najbardziej do niej zbliżona 

b) Powierzchni powinna umożliwiać zabudowę wyspową 

c) Powierzchnia powinna znajdować się w hali 9.1 dedykowanej branży mięsnej 
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Warunki formalne oferty 

 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. Ofert częściowe zostaną odrzucone. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Jeżeli Wykonawca będzie miał zagranicznego Podwykonawcę wszelkie dokumenty 

pochodzące od Podwykonawcy muszą być złożone Zamawiającemu po uprzednim 

przetłumaczeniu ich na język polski i potwierdzeniu ich przez Wykonawcę za zgodność. 

4. Oferta powinna zawierać wykaz wszystkich innych obligatoryjnych usług związanych z 

wynajmem owej powierzchni, tj. ryczałt za media/wpisowe/opłaty rejestracyjne itp. 

 

 

Zasady oceny ofert 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 Cena w przeliczeniu na m kw 

 Dostępność powierzchni jak najbardziej zbliżonej do zaplanowanej czyli 175 m kw 

 

Termin i forma złożenia oferty 

 

1. Oferty należy przesłać na adres biura (pocztą elektroniczną/tradycyjną/kurierem) lub 

dostarczyć osobiście do biura Związku Polskie Mięso do dnia 02.06.2017 do godziny 13.00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zapytania prosimy kierować za pośrednictwem 

poczty: kasia@polskie-mieso.pl.  

adres biura: 

Związek Polskie Mięso 

ul. Chałubińskiego 8 

00-613 Warszawa 

 

Nota prawna 

 

1. Związek Polskie Mięso zastrzega, że istnieje możliwość zmiany warunków lub odwołania zamówienia 

bez podania przyczyny, a w szczególności do wykorzystania tylko części działań przedstawionych przez 

oferenta w ofercie. Oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. 

2. Niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty ani zaproszenia do rokowań w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, jak też zaproszenia do negocjacji w rozumieniu Prawa zamówień publicznych. Związek 

Polskie Mięso zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi podmiotami w celu 

szczegółowych rozmów jak również do pozostawienia złożonych zgłoszeń bez odpowiedzi bez 

podawania jakichkolwiek przyczyn. 

3. Złożone zgłoszenia nie będą stanowić utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Żadne ze 

stwierdzeń zawartych w niniejszym Zapytaniu nie stanowi ani też nie będzie stanowić zobowiązania 

czy też przyrzeczenia do zawarcia umowy z jakimkolwiek podmiotem odpowiadającym na jego treść. 

Podmiot odpowiadający na treść niniejszego Zapytania wyraża zgodę na fakt, iż za przygotowanie i 

złożenie zgłoszenia nie będzie rościć sobie w stosunku do Związku Polskie Mięso jakichkolwiek 

roszczeń finansowych, w szczególności zwrotu kosztów sporządzenia zgłoszenia bądź jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za jej przygotowanie, złożenie bądź wykorzystanie.  
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