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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 

„Zakup kompleksowej usługi zabudowy stoiska Portman Lights wraz z projektem na 

targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt” 

 

w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 

eksportu w województwie pomorskim”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej, realizowanego przez Zamawiającego na mocy Umowa nr: UDG-

PBE.03.2019/213 zawartej z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

_______________  ___________ 
Dominik Zimakowski  Łukasz Sztejna 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 
 

 

 

 

 

  



 
I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

PORTMAN LIGHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451), przy ul. Al. 

Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000640681, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5862310706, Regon: 365588200, o 

kapitale zakładowym w wysokości 6.720,00 zł (zwana dalej „Portman” lub „Zamawiający”) 

Tel.: 515-123-136 

E-mail: d.zimakowski@portmanlights.com 

Adres strony internetowej: www.portmanlights.com 

 

II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA: 

 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe (zwane dalej „Postępowaniem”, „Zapytaniem”) prowadzone będzie w 

sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w  

podrozdziale 1.1. Wytycznych dla Grantobiorców dotyczących udzielania zamówień, wydanych w 

sierpniu 2017 r. przez Agencja Rozwoju Pomorza S.A., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (zwanych dalej „Wytycznymi dot. udzielania 

zamówień”) oraz na podstawie niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. W związku z faktem, iż przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy zamówień, o których mowa w art. 

4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz 

nie dotyczy zamówień, o których mowa w art. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy Pzp, do niniejszego postępowania nie 

mają zastosowanie przepisy określone w ustawie Pzp. 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i w języku angielskim, przy czym w wiążąca jest polska 

wersja językowa. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie kompleksowej usługi zabudowy stoiska 

Portman Lights wraz z projektem na targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt, które odbędą się 26 

– 29 kwietnia 2022 r. Pod tym pojęciem strony będą rozumiały realizowane przez Wykonawcę 

działania: 

a) przygotowanie projektu stoiska - zgodnie z planem układu stoisk, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Zapytania ofertowego na powierzchni wystawienniczej 20 m2, obejmujące modelowanie 3D, 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji, zamówienie usług w Messe Frankfurt (zatwierdzenie 

magazynowania / zasilania / stoiska itp.) 

b) kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego – zgodnie z planem układu stoisk, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na powierzchni wystawienniczej o wielkości 20 m2 z 

uwzględnieniem następujących elementów: 

- Elementy stoiska: kratownica, kable zasilające, kable DMX, zasilacz, 1x licznik (czarny kolor), 

2x siedzenia (pomarańczowy kolor), 1x lodówka (250-400l czarny kolor), pulpit sterowania 

oświetleniem (MA3 onPC wing), maszyna do dymu, akcesoria do wieszania; 



 
- Budowa stoiska: logistyka, konstrukcja montażowa plus osprzęt Portman, okablowanie, 

olinowanie, kontrola systemu. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do zabudowy stoiska z elementów posiadających atesty 

obowiązujące w całej Unii Europejskiej oraz spełniające wymogi techniczne określone przez 

organizatora targów Messe Frankfurt. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego tj. Targi Messe Frankfurt jak również demontażu po zakończeniu targów. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przyłącza elektrycznego, a także dopełnienia 

wszystkich formalności związanych z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Wykonawca nie będzie 

zobowiązany do programowanie świateł, zostanie ono wykonane przez Portman. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i podłączenia oświetlenia na stoisku. 

6. Wykonawca przygotuje pełną dokumentacje wymaganą przez Organizatora Targów związaną z 

techniczno-organizacyjnym wykonaniem zabudowy stoiska i jego funkcjonowaniem jak również uzyska 

niezbędne zgody i pozwolenia. 

7. Wykonawca dokona oznakowania stoiska według wytycznych w zakresie obowiązków informacyjno-

promocyjnych. Zbiór logotypów zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego na etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi projekt wykonawczy i 

wizualizację wykonania przedmiotu umowy tj. stoiska wystawienniczego. Zamawiający będzie miał 

możliwość późniejszej modyfikacji danego projektu do momentu ostatecznej akceptacji. 

 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV 

 

CPV – 39133000-3 – Zestawy wystawowe 

CPV – 39154000-6 – Sprzęt wystawowy 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA ICH SPEŁNIANIA  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:  

a) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia; 

b) Wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa; 

c) Wykonawcy muszą wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat 

minimum 3 zamówień polegających na wykonaniu i zabudowie scen, stoisk wystawienniczych na targach 

zagranicznych o budżecie nie mniejszym niż 50 tys. netto PLN – każde; 

d) Wykonawcy nie mogą być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.   

2. 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. 
3. Oferent złoży oświadczenie, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania 

kapitałowe lub osobowe.  

4. Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie 

wykluczony a jego oferta odrzucona. Zamawiający również wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

a) w stosunku do którego  otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku, 

b) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

c) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

5. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca/Oferent:  

a) W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i 

zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz 

potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych 

warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego.  

b) W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem 

na poziomie zrealizowania przez ostatnie 5 lat minimum 3 zamówień polegających na wykonaniu i 

zabudowie stoisk wystawienniczych na targach zagranicznych o budżecie nie mniejszym niż 50 tys. PLN 

netto - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych usług poprzez wypełnienie 

oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym Wykonawca oświadczy, że między Oferentem a Zamawiającym nie zachodzą żadne 

powiązania kapitałowe lub osobowe - poprzez wypełnienie oświadczenia według wzoru określonego w 

załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

 



 
VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU OFERTY  

 

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi projekt wykonawczy i 

wizualizację wykonania przedmiotu umowy tj. stoiska wystawienniczego. Wykonawca po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu stoiska, wykona pozostałą część przedmiotu zamówienia - w tym kompleksową usługę 

zabudowy stoiska wystawienniczego w terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. w miejscu odbywania się targów 

Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt. Wykonawca do dnia 30 kwietnia 2022 r. dokona demontażu stoiska. 

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  

 

l.p. KRYTERIUM WAGA PUNKTY 

1 Cena  40 % 40 pkt 

2 Ocena Koncepcji Projektu 60 % 60 pkt 

Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując 

zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, spośród ofert 

niepodlegających odrzuceniu, stosując poniższy wzór:  

1. Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone w następujący sposób:  

CC = C min brutto/C bad. of. brutto x Pcmax = liczba punktów  

 

gdzie: 

CC-punkty przyznane badanej ofercie za kryterium  

C min - najtańsza oferta spośród ocenianych ofert  

C bad of. - cena badanej oferty  

Pcmax- maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium cena  

Wykonawca za kryterium CENA może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  

2. Punkty za kryterium OCENA KONCEPCJI PROJEKTU zostaną obliczone w następujący sposób:  

Ocena Projektu 60% 50 punktów Uzasadnienie oceny 

Rozmieszczenie, 

kompozycja, przestrzeń 

40% 40 punktów 

Połączenie poszczególnych elementów tworzących 
całość zabudowy i stoiska - rozmieszczenie, 
ustawienie poszczególnych części stoiska oraz 
urządzeń i punktów montażowych, tak aby tworzyły 
odpowiednią i harmonijną całość (dobór kolorów, 
grafiki, projektu kreatywnego, rozmieszczenie 
mebli).  
 
Ocena w skali od 0 do 40 punktów (waga 40%): 
0 - nie spełnia wymagań  
1 - 10 spełnia w skali niezadowalającej  



 
10 – 20 spełnia oczekiwania w skali 
dostatecznej 
21 – 35 - spełnia w skali odpowiedniej 
40 - spełnia całkowicie oczekiwania 

Oryginalność 10% 10 punktów 

Oryginalność pomysłu przedstawionego projektu - 
niestandardowe rozwiązanie zabudowy stoiska  
 
Ocena w skali od 0 do 10 punktów (waga 10%): 
0 - nie spełnia wymagań  
1 - 5 spełnia w skali niezadowalającej  
6 – 7 spełnia oczekiwania w skali dostatecznej 
8 – 9 - spełnia w skali odpowiedniej 
10 - spełnia całkowicie oczekiwania 

Funkcjonalność 10% 10 punktów 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
zabudowy stoiska w taki sposób, aby tworzyła | 
funkcjonalną (sprawną) możliwość obsługi stoiska 
jak i przebywania w ramach stoiska osób 
odwiedzających. 
 
Ocena w skali od 0 do 10 punktów (waga 10%): 
0 - nie spełnia wymagań  
1 - 5 spełnia w skali niezadowalającej  
5 - 7 – spełnia w skali dostatecznej 
7 – 9  spełnia oczekiwania w skali 
odpowiedniej  
10 - spełnia całkowicie oczekiwania 

 

Wykonawca za kryterium Ocena koncepcji projektu może uzyskać maksymalnie 60 punktów.  

Punkty ogółem = Punkty za kryterium ,,Cena" + Punkty za kryterium ,,Ocena koncepcji projektu".  

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN DOSTARCZENIA OFERTY  

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu oferty - stanowiącym Załącznik nr 

5 do zapytania ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej.  

2. Oferta musi być złożona w formie oryginału, czytelnie podpisana przez Wykonawcę. W przypadku  przesłania 

oferty drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest przesłać skan opatrzony podpisami.  

3. Wykonawca/Oferent podaje dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres i wynikające z tytułu jej 

wykonania koszty - jako cenę brutto. Kwotę należy wpisać w formularzu ofertowym.  

4. Cena musi być wyrażona w euro (EUR). 

5. Oferty przygotowane wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego 

zapytania, należy złożyć osobiście/pocztą/kurierem w siedzibie Zamawiającego na adres Zamawiającego 

wskazany poniżej:  

 
PORTMAN LIGHTS Sp.  z o. o. 

81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 
I piętro 

e-mail: office@portmanlights.com 

 
6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres e-mail: office@portmanlights.com do dnia 

12 kwietnia 2022 r. 



 
 

IX. ZMIANY UMOWY  

 

1. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.  

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym 

zakresie:  

a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki:  

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie,  

b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,  

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:  

i. na podstawie postanowień umownych,  

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców,  

d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 

000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień 

na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, przed upływem terminu związania 

oferty, przedłużyć termin związania ofertą. 

 

XI. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym 

zapytaniem ofertowym.  



 
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:  

a. została złożona po wyznaczonym terminie tj. nie została złożona w wyznaczonym miejscu lub 

terminie;  

b. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;  

c. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;  

d. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;  

e. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony;  

f. Wykonawca został wykluczony z powodu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.  

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia 

zamówień uzupełniających.  

5. Zamawiający po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie 

udokumentowane protokołem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

XII. WZÓR UMOWY 

 

Wzór umowy, jaką Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z Zamawiającym w celu realizacji niniejszego 

Zamówienia, na skutek złożonego zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. 

 

XIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów:  

a. nie złożono żadnej oferty;  

b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia;  

c. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a 

Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert; 

d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

e. jeżeli Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w zakresie i treści takiej jaką stanowi treść i 

zakres zapytania ofertowego; 

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze 

środków krajowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.  

5. Cena ma być wyrażona w euro z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN lub EUR. W celu porównania wysokości wynagrodzenia 

oferowanego przez wykonawców, zamawiający dokona przeliczenia kwoty EUR na PLN wg kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia otwarcia ofert, tj. 13 kwietnia 2022. Cena oferty powinna 

obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z 



 
wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.  

6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie 

kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. W wyniku nieuwzględnienia 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. 

Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także 

sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.  

7. W przypadku uznania oferty danego Wykonawcy za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązany jest do 

podpisania umowy o treści stanowiącej Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego, w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zapytania ofertowego.  

8. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do 

składania ofert. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest 

równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Portman Lights Sp. z o.o. (nie rodzi skutków w postaci 

zawarcia umowy).  

9. Wykonawca składając ofertę w ramach niniejszego zamówienia oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie 

obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie 

naruszać praw osób trzecich.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w 

szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w 

związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy.  

11. Zapytanie ofertowe oraz informacja o wyniku postępowania zostaną opublikowane na stronie 

Zamawiającego: www.portmanlights.com.  

12.  Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę nieprzekraczającą 60 000 tys. zł 

13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Dominik Zimakowski, e-mail: office@portmanlights.com, 

tel.: +48587664949.  

14. Wykaz załączników:  

Załącznik nr 1 – Projekt powierzchni targowej 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Oferenta 

Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia Oferenta  

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy  

Załącznik nr 6 - Wzór umowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 – Projekt powierzchni targowej 

 

 

Booth location: Hall 12.0 C58 
Booth size: 4x5m (20m2) 
Booth type: 2-side open 
Width: 4m max (ground rigging only) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Oferenta 

 

 

____________ , _____________ 

Miejscowość  data 

 

 

__________________ 

Dane Oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ OFERENTA 

 

 

Działając niniejszym w imieniu _______[dane oferenta]_______________ [dalej: Oferent] oświadczam, iż 

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami 

wykonanie zamówienia. Jednocześnie zapewniam, iż Oferent posiada niezbędną wiedzy i doświadczenie oraz 

potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiada uprawnienia 

do wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.   

 

Oświadczam, iż wobec Oferenta: 

d) nie  otwarto likwidacji,  

e) nie ogłoszono upadłości, 

f) nie jest prowadzone postępowanie w przedmiocie jego restrukturyzacji.  

 

 

 

______________________ 

podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Załącznik nr 3 - Wykaz doświadczenia Oferenta  

 

____________ , _____________ 

Miejscowość  data 

 

 

__________________ 

Dane Oferenta 

 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA OFERENTA 

 

 

l.p.     Stanowisko wystawiennicze na targach Zamawiający  Wartość zamówienia 

(kwota netto) 

Okres realizacji 

zamówienia 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że przedstawione 

informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 

 

 

______________________ 

podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  

 

 

 

____________ , _____________ 

Miejscowość  data 

 

 

__________________ 

Dane Oferenta 

 

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI EKONOMICZNEJ OFERENTA 

 

 

Działając niniejszym w imieniu _______[dane oferenta]_______________ [dalej: Oferent] oświadczam, iż 

Oferent nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Portman Lights Sp. z o.o. [dalej: 

Zamawiający], a 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 Oferentem nie ma powiązania polegającego w 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, 
ani też żadnego innego powiązania, które mogłoby wpłynąć na przejrzystość lub zachowanie uczciwej 

konkurencji i równego traktowania w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

______________________ 

podpis Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy  

____________ , _____________ 

Miejscowość  data 

 

 

__________________ 

Dane Oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 pod nazwą „Zakup kompleksowej usługi zabudowy stoiska 
Portman Lights wraz z projektem na targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt” złożone przez Portman Lights 
Sp. z o.o. w dniu 4 kwietnia 2022 r. na wykonanie kompleksowej usługi zabudowy stoiska wraz z projektem 
na targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt, które odbędą się w dniach 26 – 29 kwietnia 2022 r. w 
ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Zamawiającego na mocy 
Umowa nr: UDG-PBE.03.2019/213 zawartej z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. 

proponuję łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy usługi: 
 
w kwocie ............ EUR netto (słownie: 00/100 netto), powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %, co 
łącznie stanowi kwotę........................ brutto (słownie:.........................00/100 brutto).  

Działając w imieniu Oferenta oświadczam, że:  

1. powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia; 

2. zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 
zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz akceptuje je i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; 

3. zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zapytaniu ofertowym i w projekcie 
Umowy - stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania;  

4. posiadam uprawnienia do wykonywania czynności objętych Zamówieniem; 

5. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia; 

6. dysponuję potencjałem technicznych, wszelkimi środkami i zasobami, osobami zdolnymi do wykonania 
Zamówienia, umożliwiającymi samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy stanowiącej 
załącznik nr 6 do zapytania ofertowego w terminie i miejscu wskazanym przez  

Zamawiającego.  

 

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 
nadto, oświadczam, że nie występują żadne okoliczności, który utrudniałyby lub uniemożliwiały wykonanie 
umowy (o treści wskazanej w załączniku 6 do zapytania ofertowego) w wypadku wyboru mojej oferty.  

 

Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że informacje 
przedstawione w niniejszym formularzu oraz w załącznikach do niego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.  

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Oferenta 
Załącznik nr 2 - Wykaz doświadczenia Oferenta  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym  
Załącznik nr 4 – Koncepcja projektu 

 
 

______________________ 
podpis Oferenta 



 
 
 
Załącznik nr 6 – Wzór umowy  

 
UMOWA NA WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA PORTMAN LIGHTS WRAZ Z PROJEKTEM NA TARGI 

PROLIGHT & SOUND 2022 MESSE FRANKFURT 
 
zawarta w Gdyni w dniu __________ pomiędzy:  
 
PORTMAN LIGHTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451), przy ul. Al. 
Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000640681, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5862310706, Regon: 365588200, o 
kapitale zakładowym w wysokości 6.720,00 zł reprezentowaną przez: Dominika Zimakowskiego – Prezesa 
Zarządu i Łukasza Sztejnę – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym",  
 
 
 
a 
 ____________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą",  
zwanych dalej łącznie „Stronami", a każdy z osobna ,,Stroną", o następującej treści:  
 

§ 1. Przedmiot Umowy 
 

8. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie kompleksowej usługi zabudowy stoiska Portman Lights 
wraz z projektem na targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt, które odbędą się 26 – 29 kwietnia 
2022 r.  

9. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się wykonać zabudowę stoiska 
Portman Lights wraz z projektem na targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt, które odbędą się 26 
– 29 kwietnia 2022 r. na zasadach określonych w niniejszej Umowie.  

10. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca podejmie następujące działania: 
c) przygotuje projektu stoiska - zgodnie z planem układu stoisk, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego na powierzchni wystawienniczej 20 m2, obejmujące modelowanie 3D, przygotowanie 
niezbędnej dokumentacji, zamówienie usług w Messe Frankfurt (zatwierdzenie magazynowania / 
zasilania / stoiska itp.), wg. koncepcji załączonej do Formularza ofertowego. 

d) Dokona kompleksowej zabudowy stoiska wystawienniczego – zgodnie z planem układu stoisk, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na powierzchni wystawienniczej o wielkości 20 
m2 z uwzględnieniem następujących elementów: 

- Elementy kabiny: kratownica, kable zasilające, kable DMX, zasilacz, 1x licznik (czarny kolor), 
2x siedzenia (pomarańczowy kolor), 1x lodówka (250-400l czarny kolor), pulpit sterowania 
oświetleniem (skrzydło MA3 onPC), maszyna do zamgławiania, akcesoria do podwieszania; 

- Budowa stoiska: logistyka, konstrukcja montażowa plus osprzęt Portman, okablowanie, 
olinowanie, kontrola systemu. 

11. Realizacja usług objętych niniejszą umową nastąpi na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym 
oraz w złożonej przez Wykonawcę w Ofercie, które stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 

12.  i na zasadach zgodnie ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym 
 

§ 2. Termin wykonania przedmiotu Umowy 
 

1. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi projekt wykonawczy i 
wizualizację wykonania przedmiotu umowy tj. stoiska wystawienniczego.  

2. Wykonawca po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu stoiska, wykona pozostałą część 
przedmiotu zamówienia i dokona zabudowy stoiska wystawienniczego w terminie do dnia 26 kwietnia 
2022 r. w miejscu odbywania się targów Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt. 

3. Wykonawca w terminie do dnia 5 maja 2022 r. dokona demontażu stoiska. 
 



 
 

§ 3. Wynagrodzenie  
 

Za prawidłowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy, Wykonawca 
otrzyma łącznie wynagrodzenie w kwocie ______________ EUR netto (słownie: _________ euro 
00/100 netto), powiększone o podatek VAT w wysokości 23 %, co łącznie stanowi kwotę ___________ 
EUR brutto (słownie: ____________ 00/100 brutto), która płatna będzie na podstawie wystawionej 
przez Wykonawcę faktury w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.  

 
§ 4.  Zmiany w Umowie  

 
Zmiany i uzupełnienia w Umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
wyłącznie w okolicznościach określonych w Zapytaniu Ofertowym.   

 
§ 5. Odstąpienie od Umowy 

 
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu Umowy 

tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić od 
Umowy.  

2. Odstąpienie od Umowy powinno być dostarczone Wykonawcy w formie pisemnej listem 
poleconym, przy czym za datę odstąpienia od Umowy uznawać się będzie moment doręczenia listu 
poleconego.  
 

 
§ 6. Postanowienia końcowe  

 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie mają przepisy prawa Polskiego, w szczególności 

Kodeks cywilny oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w 

drodze wzajemnych uzgodnień, w przeciwnym wypadku spór poddany zostanie rozstrzygnięciu 
sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

4. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Zapytanie Ofertowe oraz złożona przez Wykonawcę Oferta. 
Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 
PODPISY: 
 

Zamawiający       Wykonawca  
 
 
______________  ____________    ________________ 
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