Włocławek, dnia 16.07. 2013 r.

Zapytanie ofertowe nr 15072013

IMPA Rafał Gołębiowski, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany wynajem
powierzchni wystawienniczej oraz zabudowy standardowej, na targach Cosmoprof Asia, Hong Kong
13-15.11.2013 roku, w ramach uczestnictwa w projekcie Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.5.2 ,
Branżowy Program Promocji Branży Przemysłu Kosmetycznego,
Oferta powinna zawierać następujące elementy specyfikacji:
- wielkość powierzchni – 16 metrów kwadratowych – stoisko narożne
- zabudowa standardowa
Planowany termin realizacji działania promującego: 13-15.11.2013 roku.
Ostateczny termin przedstawienia oferty: w terminie 7 dni.
Oferta powinna być ważna do: 17.11. 2013 roku.
Tryb składania ofert:
-droga elektroniczna, przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres impa@pumice.pl lub
export@pumice.pl. Treść oferty powinna znajdować się w wiadomości e-mail lub w załączniku
pozbawionym możliwości edycji.
-faxem na numer +48 54 235 52 51
-w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres:
IMPA Rafał Gołębiowski, ul. Al. Kazimierza Wielkiego 6D, 87-800 Włocławek
Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym
oraz na stronie internetowej: www.pumice.pl.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
• Cena 50 %
• Lokalizacja 50%
Wyliczenia punktacji będzie odbywać się w następujący sposób:
Ad. Cena
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane wg wzoru:
cena oferty z najniższą ceną/cena rozpatrywanej oferty x100 pkt.
Ad Lokalizacja
Oferta z najlepszą lokalizacją otrzyma 100 pkt., pozostałe oferty będą punktowane wg wzoru:
cena z najlepszą lokalizacją/cena rozpatrywanej oferty x100 pkt.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.
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