
Warszawa, 05.08.2022r.  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/08/2022 

 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:  

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych 

ul. Świętokrzyska 20, lok. 321 

00-002 Warszawa 

tel/fax.: (22) 505 47 01 

mail: biuro@grupyogrodnicze.pl 

 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy dostaw lub usług. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ): 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie obsługi stoiska przez cztery hostessy podczas 

Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT ATTRACTION, które odbędą się w 

dniach 04-06.10.2022r. w Madrycie w Hiszpanii. 

 

Wymagania: 

 pełna dyspozycyjność w czasie trwania Targów, czyli 04-06.10.2022 r. od godziny 

9:00 do godziny 19:00, natomiast ostatni dzień Targów 06.10.2022 od godziny 9:00 

do godziny 18:00 (Zamawiający zobowiązuję się przygotować i dostarczyć listę 

obecności, która posłuży do celów rozliczeniowych za wykonanie usługi) 

 znajomość języka na poziomie komunikatywnym: polskiego i hiszpańskiego, w tym 

podstawowej terminologii z zakresu handlu oraz rynku owoców i warzyw, 

 wysoka kultura osobista, 

 komunikatywność,  

 mile widziane doświadczenie przy obsłudze imprez promocyjnych tj. targi, 

 

Obowiązki hostess:  

 obsługa uczestników i ich gości podczas targów (serwis kawowy, pomoc w postaci 

tłumaczeń podczas rozmów z potencjalnymi klientami), 

 udzielanie informacji zainteresowanym,  

 czuwanie nad ogólnym porządkiem na stoisku oraz w obrębie stoiska,  

 pomoc dla Organizatorów (Zamawiający) stoiska, 

 rozdawanie, kolportowanie na terenie targów materiałów 

promocyjnych/reklamowych/ulotek informacyjnych, 
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Koszty dojazdu oraz pobytu w Madrycie nie wliczają się w łączną wartość zamówienia. 

Zamawiający zobowiązuję się ponieść tylko koszty wykonania przedmiotów zamówienia. 

 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do zainteresowanych osób fizycznych z Polski lub 

Hiszpanii, pracujących lub przebywających na terenie Madrytu lub okolic. 

 

 

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 

1. Oferty należy składać oddzielnie na każdą osobę.  

2. Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na formularzu oferty, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, email: 

biuro@grupyogrodnicze.pl, do oferty należy obligatoryjnie dołączyć aktualne cv 

zgłaszanej osoby, zawierające informacje o poziomie znajomości języków.  

3. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania: Wykonawca będący osobą 

fizyczną złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu w związku z wymogiem 

określonym w § 8 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 2244)” 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

5. Oferta winna być podpisana czytelnie przez osobę składającą ofertę. Nieprawidłowe 

podpisanie oferty skutkuje odrzuceniem bez rozpatrzenia. 

6. Oferty należy składać w EUR z podaną ceną całkowitą netto. 

7. Płatność dotycząca usług określonych w punkcie III, nastąpi przelewem, po 

wykonaniu usługi, w terminie do 7 dni roboczych na podstawie złożonego wcześniej 

zamówienia oraz listy obecności. 

8. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 

9. Podstawy wykluczenia z postępowania: Poza przypadkami określonymi w Zapytaniu 

Ofertowym, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy również: 

a) w przypadku stwierdzenia, że jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) jeżeli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu,  

c) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę, 

d) jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie dokona poprawek i uzupełnień, o 

których mowa w pkt X. 2,  

e) została złożona po terminie.  

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

do 19.08.2022 roku, godz. 24:00. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Kryterium 1: cena przedmiotu zamówienia – waga kryterium 70% 

Cena powinna zawierać: 

 Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia 
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Oferent, który zaoferuje najniższą cenę (tj. kwotę łączną netto) otrzyma 70 pkt. Pozostali 

oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednią do ceny wskazanej w ich ofercie (z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 najniższa cena netto, która wpłynęła w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe 

 

Kryterium    = ----------------------------------------------------------------------------- x 70 pkt 

 cena netto badanej oferty  

 

 

Kryterium 2:  poziom znajomość języka obcego – waga kryterium 30% 

 

W zapewnieniu odpowiedniej obsługi podczas Targów bardzo ważnym czynnikiem jest 

znajomość języków obcych. Głównymi językami podczas Międzynarodowych Targów 

Owoców i Warzyw FRUIT ATTRACTION w Madrycie będzie hiszpański.  

 

Łącznie Oferent, może uzyskać liczbę punktów w danym kryterium – 30pkt. 

  początkujący (A1–A2) = 10 pkt 

Kryterium  = średniozaawansowany (B1–B2) = 20 pkt 

  zaawansowany (C1-C2) = 30 pkt 

 

 

VIII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: ostatni dzień Targów (06.10.2022r.)  do 

godziny 18:00  

2. Termin i realizacja płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie do 7 dni 

roboczych na podstawie złożonego wcześniej zamówienia oraz listy obecności. 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Pan Witold Boguta, biuro@grupyogrodnicze.pl 

Pani Marzena Stokowska, marzena.prychocka@grupyogrodnicze.pl, tel. (22) 505 47 01 

 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

mailto:marzena.prychocka@grupyogrodnicze.pl


2. Zamawiający odpowie na pytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia przedmiotu 

oferty, zadane drogą emailową najpóźniej w siódmym dniu roboczym licząc od dnia 

upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 16.08.2022 roku włącznie. 

3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnień oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

5. Zamawiający wybierze cztery oferty spełniające wymagania Zamawiającego, które na 

podstawie ustalonych kryteriów oraz ich wagi, uzyskają największą ilość punktów. 

Wybór najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria 

zostanie udokumentowany protokołem. 

6. O wyniku postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną 

za pośrednictwem e-maila. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego 

(wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.  

7. Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie 

internetowej Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – 

Spółdzielni Osób Prawnych.   

8. Oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi 

obejmować całość zamówienia (wszystkie dni targów).  

9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wskazanym wyżej terminie nie zostanie 

uwzględniona.  

10. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

11. Zamawiający zastrzega, że w przypadku odwołania lub zawieszenia wydarzenia przez 

Organizatora Targów (np. niemożliwość odbycia Targów z powodu pandemii 

COVID19 lub innych wydarzeń losowych) usługa będąca przedmiotem niniejszego 

postępowania nie będzie realizowana.  

 

Informujemy, że Zapytanie ofertowe znajduję się na stronie internetowej Krajowego Związku 

Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych: 

www.grupyogrodnicze.pl. 
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