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1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; 
Polska Organizacja Turystyczna 
– jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego i udzielająca zamówienia:  
1) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa  
2) Fax: +48 22 536 70 04 
3) Strona internetowa: www.pot.gov.pl 
4) E-mail: pot@pot.gov.pl 
5) Kontakt z Zamawiającym: Emila Ścieranka – tel. (22) 536 70 75. 

 
2) Tryb udzielenia zamówienia; 

1) Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminów wewnętrznych Polskiej 
Organizacji Turystycznej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

2) Zamawiający informuje Wykonawców, że postępowanie prowadzone jest w trybie 
otwartego konkursu ofert, tj. każdy z Wykonawców może złożyć w postępowaniu ofertę. 
Ponadto: 
a. do postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986); 
b. zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym 
czasie,  

 zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,  
 zmiany terminów wyznaczonych w Ogłoszeniu, 
 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym 

etapie postepowania; 
d. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w pkt c. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu 
udziału w postępowaniu. 

 
3) Przedmiot zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest projekt i wykonanie polskiego stoiska narodowego na 
targach IMTM 2019 w Tel Awiwie. 
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.  
 
4) Termin realizacji zamówienia. 
Od dnia podpisania umowy do 13 lutego 2019 roku. 
 
5) Warunki udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 
1) Są uprawnione do wykonywania określonej działalności. 
2) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową: 

 Zamawiający uzna, że ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zorganizował na 
lokalnym rynku izraelskim  co najmniej 2 aranżację projektów marketingowo – 
reklamowych. Jako aranżację projektów marketingowo – reklamowych  
Zamawiający rozumie, na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w 
postępowaniu, realizację aranżacji np. eventów,  stoisk targowych itp. 
 

3) Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać 
złożona na Formularzu ofertowym (wzór w Załączniku nr 2). Do oferty należy załączyć 
podpisane Oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 
postępowaniu (wzór w Załączniku nr 3) oraz  wstępny projekt graficzny stoiska. 

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl


Znak sprawy: 01/4/2019/ŻK 

3 
 

4)Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w NIS, a w przypadku oferty 
złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej cena ofertowa 
stanowić będzie wynagrodzenie Wykonawcy. Podana cena musi zawierać wszelkie 
koszty rozliczania umowy zlecenia, w tym koszty Zamawiającego ponoszone na rzecz 
ZUS. 

5)Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  
i terminowe wykonanie zamówienia. 
 

6) Termin składania ofert. 
1) Ofertę należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz. 12.00. 

Oferty, które dotrą do Zamawiającego po tym terminie nie będą uwzględnione. 
Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie pisemnej na adres Polska Organizacja 
Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub w formie elektronicznej na 
adres email: zaneta.kot@pot.gov.pl  

2) Ofertę należy złożyć w języku polskim lub w języku angielskim. 
3) Na ofertę Wykonawcy składa się wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) i 

Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3), oraz wstępny projekt graficzny. 
4) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści 

złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w 
niewystarczający sposób nie zostanie uwzględniona. 

 
7) Kryteria wyboru oferty. 
 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o:   

1) Kryterium cena 80 pkt  

Zamawiający przyzna punkty wg. następującego wzoru: 

                   C = C min/ Co x 80 pkt 

gdzie:  

C– liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”, 

C min – najniższa cena oferty z pośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu, 

Co – cena oferty badanej, 

 

2) Kryterium projekt stoiska 20 pkt ,w tym: 

 

a. Przestronność 0-5 pkt  

b. Funkcjonalność 0-5 pkt 

c. Nowoczesność 0-5 pkt 

d. Spójność z założeniami opisu przedmiotu zamówienia 0-5 pkt 

  

Punkty w powyższym kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego projektu stoiska. W 

każdym podkryterium można uzyskać max 5 punktów. Projekty zostaną ocenione przez zespół 

osób odpowiedzialny za realizacje przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego.  

 

8) Opis sposobu przygotowania ofert. 
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 

Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone.  
2) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 
3) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

mailto:zaneta.kot@pot.gov.pl
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4) Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania zobowiązań w 
wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 

5) Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje:  
-Cenę całkowitą za wykonanie zamówienia.  
-Projekt stoiska 
 

9) Załączniki: 
1) Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Formularz oferty. 
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
4) Istotne postanowienia umowy. 
5) Wykaz usług. 
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Załącznik nr 1  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wstępnego projektu i za zabudowy  80m2  polskiego 

stoiska narodowego na targach IMTM’2019 odbywających się w Tel Avivie (Izrael) w terminie 

12-13.02.2019 r. IMTM to impreza targowa odbywająca na terenie Izraela. W 2019 odbędzie się 

jej 25 edycja. Targi odbywają się pod auspicjami Izraelskiego Ministerstwa Turystyki, 

izraelskiego stowarzyszenia hotelarzy, stowarzyszenia agentów turystycznych i touroperatorów 

zajmujących się turystyką wyjazdową z Izraela, a także linii lotniczej EL-AL.  

 

Powierzchnia polskiego stoiska narodowego 80m2 

Rodzaj stoiska Wyspa  

Zabudowa stoiska Stoisko przestrzenne, otwarte z 4 stron 

Kolorystyka Zgodna za założeniami nowego projektu PSN 

wyłonionego przez POT w roku 2018 

Grafika Nazwa Polska w jęz. hebrajskim, logo POT, 

adres strony www.polin.travel, logo 

wystawców, elementy krajki, zdjęcia na 

ścianach stoiska. Cała grafika dostarczona 

zostanie przez  Zamawiającego i 

wyprodukowana przez firmę lokalną 

Podwieszenia 

 

Podwieszenie będzie wykonane z metalowej 

ramy i będzie zawierało grafikę w postaci 

logotypu turystycznego Polska, przód i boki 

na plexi. 

Podwieszenie zostanie wykonane z sufitu sali. 

Rama pokryta grafiką po obu stronach (część 

wewnętrzna i zewnętrzna stoiska). 

Podwieszenie zamontowane do sufitu hali. 

Meble 2 sofy , mały stolik   
Max 19 stołków barowych  
6 stolików kawowych  + 24 krzesła  
 

Magazyn 

 

Magazyn będzie umieszczony w centralnym 

punkcie stoiska. Szacunkowa wielkość to ok. 

20m2.  

Magazyn wyposażony w drzwi wejściowe 

oraz półki i regały na foldery.  

Mała lodówka, ekspres do kawy wraz z 

zapasem 200 kapsułek. 

Miejsca do spotkań umieszczone na terenie Strefa VIP - Kameralne miejsce spotkań z 2 

sofami i małym stolikiem 

http://www.polin.travel/
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stoiska Pozostała przestrzeń stoiska: stoliki z 

krzesłami (ilość dostosowana do 

powierzchni) 

Lady wystawców Max. 19 lad wystawców umieszczonych na 

konturze stoiska. Każda lada obrendowana 

krajką i logiem wystawcy oraz logotypem 

bocznym  umieszczonym na cienkiej 

metalowej nóżce na wysięgniku . Każda lada 

będzie również posiadała  2 boczne kieszenie 

na broszury. 

Oświetlenie stoiska  

 

Lampy ledowe powieszone  z góry stoiska. 

Wykładzina 

 

Jasnoszara wykładzina położona na całej 

powierzchni stoiska. 

Multimedia 

 

42 calowy ekran wmontowany w ścianę 

magazynu. 

Logistyka i pozwolenia leżące po stronie 

Wykonawcy 

 

Transport, montaż i demontaż elementów 

stoiska na tereny targowe, zatwierdzenie 

projektu stoiska przez inżyniera 
budowlanego, techniczne wsparcie w trakcie 

eksploatacji  stoiska, przyjazd ekipy 

technicznej w czasie 30 minut od zgłoszenia 

usterki telefonicznie. 
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Załącznik nr 2 
 

Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
OFERTA 

 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 
.......................................................................................................................... 
NIP ...................................   REGON .............................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
..................................................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................  
Numer telefonu: (**) .............................. Numer faksu: (**).............................. 
e-mail .............................................................................................................. 
 
Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące konkursu ofert na: projekt i wykonanie polskiego 
stoiska narodowego na targach IMTM 2019 w Tel Awiwie, znak sprawy: 01/4/2018/ŻK 
CENA: …………………………………. NIS brutto, 

tj. słownie ……………………………………………………………………………… NIS brutto. 

 
 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  
w Ogłoszeniu i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 
informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy wzór 
umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

 oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

………………………………………….…………… 

.........................., dn. ........................                  …………..................................... 

 (podpis uprawnionego  
               przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 
 

Zamawiający: 
Polska Organizacja Turystyczna 

ul. Chałubińskiego 8 
00 – 613 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy (dane Wykonawcy):  
Nazwa: ______________________________________________________________________  
Adres siedziby: _______________________________________________________________  

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: : projekt i 
wykonanie polskiego stoiska narodowego na targach IMTM 2019 w Tel Awiwie, znak 
sprawy: 01/4/2018/ŻK 
oświadczam(y), że:  
 
1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia, 
3. znajduję (emy) się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i 

terminowe wykonanie zamówienia. 
 
 
 

............................. dn. ..................... 
 
 

    
................................................... 

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 

Umowa nr   ..…………… 

 

zawarta w dniu  ……… w Warszawie pomiędzy: 

 

Polską Organizacją Turystyczną, z siedzibą 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 

reprezentowaną przez: 

Teresę Buczak  – p.o. dyrektora Departamentu Strategii i Marketingu 

Halinę Trojanowską – Głównego Księgowego 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

………………………….. 

 

reprezentowaną przez: 

……………………. 

 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

 

Umowa zostaje zawarta na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Polskiej 

Organizacji Turystycznej w wartości równej lub przekraczającej kwot 50 000 złotych brutto, do 

których ma zastosowanie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/16 

Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany 

Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Polskiej Organizacji Turystycznej, do których 

ma zastosowanie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 1 
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Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu oraz zabudowy polskiego stoiska o powierzchni 

80 m2 na targach IMTM 2019 w Tel Awiwie, które odbędą się w terminie 12– 13.02.2019 r.  

 

§ 2 

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. wykonania projektu architektoniczno-graficznego stoiska, 

b. transportu elementów stoiska na tereny targowe, 

c. Montażu i demontażu stoiska na terenie targów,  

d. nadzoru technicznego w trakcie trwania targów.  

2. Dokładny zakres usług określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Szczegółowy projekt polskiego stoiska narodowego stanowi  załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowych rysunków technicznych 

całego stoiska, niezbędnych do akceptacji przez organizatorów targów (jeśli takie są 

wymagane) oraz uzyskania wszystkich wymaganych zgód u organizatora targów.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw osób 

trzecich. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas montażu przepisów 

organizatorów targów.  

 

§ 3 

1. Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska do eksploatacji Zamawiającemu 

dokonane będzie w dniu 11.02.2019, na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez obie strony.   

2. Wykonawca odpowiada za terminową realizację przedmiotu umowy. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto 

wysokości: …………………. (słownie ………………………..),  co na dzień zawarcia umowy 

stanowi równowartość PLN …………………. (słownie: …………………………….) ustaloną wg. 

Tabeli kursów średnich NBP nr ……………………………... 

4. Powyższe wynagrodzenie obejmuje całkowite i maksymalne wynagrodzenie 

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie określone w ust. 3 płatne będzie po podpisaniu przez Strony protokołu, 

o którym mowa w ust. 1, po poprawnym wykonaniu umowy, na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu imprezy targowej.  

6. W przypadku nie wykonania zabudowy stoiska zgodnie z  załącznikami nr 1 i numer 2, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez wskazywania dodatkowego terminu. 

Zamawiający nie pokrywa kosztów dotychczas poniesionych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości do 30% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy. 

8. W razie gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczyła wysokość kary 

umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowana uzupełniającego na zasadach 

ogólnych.  
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9. W razie stwierdzenia wad w zabudowie stoiska targowego nadających się do usunięcia 

Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia wad.  

10. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie lub odstąpić od umowy.  

§ 4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym 

powierzył realizację przedmiotu umowy.  

2. Wszelkie spory, wynikłe na tle wykonywania  Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

3. Umowa podlega prawu polskiemu.  

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

 

Zamawiający                                                                    Wykonawca 
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Załącznik nr5 

WYKAZ USŁUG  

 

L.p. 
Nazwa i adres 

odbiorcy 
zamówienia 

Daty wykonania 
usług 

(dd/mm/rrrr – 
dd/mm/rrrr) 

Przedmiot – 
nazwa i krótki 

opis usługi 

Wartość 
usługi 

brutto w 
USD 

Rodzaj 
doświadczenia 

(własne, 
podwykonawcy, 

innego 
podmiotu) 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 
zorganizował na lokalnym rynku izraelskim  co najmniej 2 aranżację projektów 
marketingowo – reklamowych. Jako aranżację projektów marketingowo – reklamowych  
Zamawiający rozumie, na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
realizację aranżacji np. eventów,  stoisk targowych itp. 

1.    

  

2.    

  

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
 

(podpis uprawnionego      
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 


