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      Rudniki k/Częstochowy dnia 07.07.2022 

Zapytanie ofertowe nr 1/07/2022 

dotyczące  na zabudowę stoiska na targach Medica 2022 w projekcie fingerIMPLANT. 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fabryka Narzędzi Medycznych – CHIRMED® 

ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy 

NIP: 949-146-89-57, REGON: 150376074 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest   zabudowa stoiska na targach Medica 2022 

 2.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Prosimy o przesłanie oferty na zabudowę stoiska na targach Medica 2022 według 

poniższej specyfikacji: 

Wymiary stoiska- 2x8 m, stoisko z 3 stron otwarte (koniec wyspy)  

2 miejsca spotkań umeblowane (2x1 stolik okrągły, 4-5 krzeseł, wieszak na ubrania, regał 

z zamykaną podstawą z miejscem na ekspres do kawy, półki) zamykane lub półotwarte ( w zależności od projektu). 

Na zewnątrz: 

1 lada informacyjna 

1 witryna (najlepiej z podstawą zamykaną) 

1 stojak na ulotki 

Szafki zamykane 

Logo firmy w postaci elementu obrotowego wystającego ponad stoisko 

Uwagi: 

Prosimy o ofertę na zabudowę niesystemową (z niewidocznymi elementami łączenia płyt). 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wyposażenie, montaż, demontaż stoiska,  

2. Transport eksponatów  w tym: 

CHIRMED- głównie katalogi i drobne narzędzia - 1 paleta (160 KG) 

3. Obsługa techniczna stoiska w trakcie trwania targów 

4. Wypożyczenie sprzętu AGD (naczynia, sztućce, 1 ekspres do kawy na kapsułki, 

odkurzacz, itp.) 

5. Wydruk i montaż grafiki (Projekty będą dostarczone później). 

W miarę możliwości prosimy o przesłanie bezpłatnego wstępnego projektu stoiska. Prosimy o uwzględnienie wszystkich wymagań 

organizatora związanych z Covid-19. 

Prosimy o podanie warunków płatności z uwzględnieniem możliwości odwołania/przesunięcia wydarzenia z powodu Covid-19 

 

3. Zamawiający dopuszcza/ nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 dzień przed rozpoczęciem targów 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

      Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania bądź stworzyć ofertę na własnych 

drukach. 

 Oferta powinna zawierać / być: 
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 - dane z tabeli kosztów wymienionych w formularzu ofertowym w przypadku składania oferty na własnych drukach, 

 - opatrzona pieczątką firmową, 

 - posiadać datę sporządzenia,  

 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę, 

  - na potwierdzenie parametrów technicznych- wstępny projekt stoiska  

  

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres : a.dyner@chirmed.pl  do dnia 14.07.2022 do 

godz. 11.30.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 19.07.2022. Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona  w 

dniu 19.07.2022 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej pod adresem 

www.chirmed.pl 

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.chirmed.pl 

VI. OCENA OFERT 

1.  Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie: cena brutto – 100%. 

2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:  

             najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych   

LICZBA PUNKTÓW = ……………………………………………………........................  x 100 pkt 

                 cena oferty rozpatrywanej 

3.  Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów 

przyznanych w ramach ustalonego kryterium.  

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się 

pod adresem www.chirmed.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: Aneta Dyner 

    Fabryka Narzędzi Medycznych - CHIRMED® 

    Manufacturer of Surgical and Medical Instruments -  CHIRMED® 

    ul. Mstowska 8A, 42-240 Rudniki k/Częstochowy, POLAND 

    a.dyner@chirmed.pl 
    Tel:  +48 34 320-14-84, +48 34 320-14-34 

    Fax:  +48 34 320-15-00, +48 34 320-14-35 

IX.   ZAŁĄCZNIKI 

Wzór formularza ofertowego.  


