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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE ART. 701 – 705 KODEKSU 

CYWILNEGO 
 

 

Zapytanie o cenę 
 

Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb z siedzibą w Koszalinie, przy ul. 

Słowiańskiej 5/111, 75-846 Koszalin, w oparciu o art. 701 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 t.j. z późn. zm.), składa niniejszym 

zapytanie o cenę organizacji w 2023 roku polskiej strefy wystawienniczej na targach Seafood 

Expo Global w Barcelonie oraz polskich stref informacyjno-marketingowych na targach 

Seafood Expo North America w Bostonie i targach Seafood Expo Marketplace for Asia w 

Singapurze, dla projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów pochodzących z 

rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności na rynku 

krajowym i międzynarodowym”. 

   

1. Zamawiający: Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb 

       ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin 

       nr KRS 0000204370, REGON 33091509500000, NIP 6692197535 

       e-mail: pspr@pspr.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest organizacja polskiej strefy wystawienniczej na targach 

Seafood Expo Global 2023 w Barcelonie oraz polskich stref informacyjno-marketingowych na 

targach Seafood Expo North America 2023 w Bostonie i targach Seafood Expo Marketplace 

for Asia 2023 w Singapurze, dla projektu pn. „Znalezienie nowych rynków dla produktów 

pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich konkurencyjności 

na rynku krajowym i międzynarodowym”. Zamawiający realizację zadań uzależnia od zawarcia 

przez niego Umowy o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 

ramach działania Środki dotyczące obrotu, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i 

przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

 

Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na 3 zadania: 
 

1) Zadanie nr 1 - Organizacja polskiej strefy wystawienniczej na targach Seafood 

Expo Global w Barcelonie w 2023 roku  
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno- 

promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Barcelonie w 2023 roku. W ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

 kompleksowe przygotowanie, organizacja oraz realizacja polskiego stoiska 

informacyjno-promocyjnego na targach Seafood Expo Global w Barcelonie o 
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powierzchni, co najmniej 380 m², na które składać ma się część wspólna oraz 20 

wydzielonych stoisk wraz z zapleczem o powierzchni, co najmniej 15 m² każde, i piętro 

o powierzchni, co najmniej 40m2; 

 wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zapewnieniem dostępu do mediów w 

tym: poniesienie opłat za dostęp zabudowy do skrzyżowań korytarzy, zapewnienie 

przyłącza wodnego i elektrycznego oraz poniesienie opłat za ich zużycie, poniesienie 

opłat za wywóz śmieci; 

 wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem graficznym uzgodnionym i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, zawierającego ściany, standy, podłogę, drzwi, 

oprawę graficzną, tablice, wydruki wielkoformatowe, podwieszenia nad stoiskiem – 

konstrukcja z belki kratowej, ściany z płyty meblowej i płyt MDF, podłoga z paneli 

drewnopodobnych; 

 wynajem wyposażenia dla 20 pojedynczych stoisk, w tym: mebli (stoliki i krzesła, 

szafki, lady recepcyjne z hokerami dla każdego stoiska), monitorów, gablot 

wystawienniczych i urządzeń chłodniczych: lady ekspozycyjne pionowe lub poziome 

(ilości zgodne z potrzebami Wystawców) oraz poniesienie kosztów takiego wynajmu; 

 wynajem wyposażenia dla części wspólnej, w tym mebli (6 stolików z 18 krzesłami, 

lada recepcyjna, dwa hokery), monitory, stanowiska dla dwóch kucharzy z zapleczem 

gastronomicznym oraz poniesienie kosztów takiego wynajmu; 

 przygotowanie projektu, opracowanie, redakcja i wydruk wydawnictwa zawierającego 

m.in. informacje o wystawcach oraz przepisy kulinarne na potrawy z ryb – 1000 sztuk, 

format A4, minimum 40 stron + okładka, druk offsetowy, strony wewnętrzne papier 

170g kreda mat, okładka papier 350 g, kreda mar, oprawa szyta po krótkim boku; 

 wykonanie filmu promocyjnego obejmującego wideo relację z targów; 

 przygotowanie i wykonanie pokazów kulinarnych w języku angielskim wraz z 

produktami – (3 dni x 5 pokazów w ciągu dnia po 100 porcji) – w tym: zapłata 

honorarium na rzecz kucharzy, przejazd i zakwaterowanie, scenariusz i przygotowanie 

dań, produkty na pokazy, sprzęt na pokazy; 

 przygotowanie cateringu 700 porcji dla gości polskiej strefy – potrawy z ryb i owoców 

morza, zimne zakąski, kawa/herbata/zimne napoje/woda/soki owocowe, naczynia i 

sztućce jednorazowe; 

 zapewnienie obsługi stoiska w części wspólnej - 5 hostess x 3 dni (tj. 120 godzin pracy); 

do obowiązku tych osób należy obsługa gości na stoisku, podawanie napojów i 

posiłków, przygotowanie stoiska przed otwarciem i sprzątanie po zamknięciu stoiska; 

 wynajem transportu osobowego dla obsługi stoisk, który przewiezie obsługę stoiska do 

miejsca odbycia targów i z powrotem oraz pokrycie kosztów takiego transportu; 

 wynajem transportu ciężarowego - chłodnia o pojemności minimum 17 m³ – do 

transportu produktów na ekspozycję do miejsca odbycia targów i z powrotem oraz 

pokrycia kosztów takiego transportu; 

 wynajem transportu ciężarowego do transportu pozostałych materiałów i sprzętu do 

miejsca odbycia targów i z powrotem oraz pokrycia kosztów takiego transportu; 

 zapewnienie dyspozycyjnych kierowców do prowadzenia pojazdów, o których mowa w 

pkt 12-14 we wskazanym tam zakresie oraz opłacenie ich pełnego wynagrodzenia 

zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi przepisami w danym Państwie; 

 zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem obsługi stoiska przez 4 doby – 9 osób; 

 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 7 przedstawicieli organizatorów, przez 

4 doby wraz z wejściówkami na targi, pokrycie kosztów dotarcia i powrotu; 

 zapewnienie kart parkingowych oraz wejściówek dla obsługi stoiska podczas targów; 

 zapewnienie wejściówek na Targi dla uczestników polskiej strefy; 



 dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

 udzielanie pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde 

żądanie Zamawiającego; 

 informowanie Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub 

opóźnienie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia; 

 posiadanie polisy ubezpieczeniowej ważnej nie później niż 30 dni od daty podpisania 

umowy do czasu wykonania w całości przedmiotu zamówienia, obejmującej 

ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją 

prac będących przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 

złotych; 

 wykonania wszelkich innych zadań niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

 

2) Zadanie nr 2 - Organizacja polskiej strefy informacyjno-marketingowej na targach 

Seafood Expo North America w Bostonie w 2023 roku  
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno- 

marketingowego na targach Seafood Expo North America w Bostonie w 2023 roku. W 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

 kompleksowe przygotowanie, organizacja oraz realizacja polskiego stoiska 

informacyjno-marketingowego na targach Seafood Expo North America w Bostonie o 

powierzchni, co najmniej 70 m, na które składać się będzie wspólna część ogólna i 9 

miejsc dla firm-uczestników; 

 wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zapewnieniem dostępu do mediów w 

tym: poniesienie opłat za dostęp zabudowy do skrzyżowań korytarzy, zapewnienie 

przyłącza wodnego i elektrycznego oraz poniesienie opłat za ich zużycie, poniesienie 

opłat za wywóz śmieci; 

 wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem graficznym uzgodnionym i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, zawierającego ściany, standy, podłogę, drzwi, 

oprawę graficzną, tablice, wydruki wieloformatowe; 

 wynajem wyposażenia stoiska, w tym: mebli (stoliki i krzesła, lady recepcyjne z 

hokerami), monitorów, lad ekspozycyjnych (ilości zgodne z potrzebami 

Zamawiającego) oraz poniesienie kosztów takiego wynajmu; 

 wykonanie filmu promocyjnego obejmującego wideo relację z targów; 

 przygotowanie poczęstunku dla gości polskiej strefy – zimne przekąski, 

kawa/herbata/zimne napoje/woda/soki owocowe, naczynia i sztućce jednorazowe; 

 zapewnienie obsługi stoiska 3 hostessy x 3 dni (tj. 120 godzin pracy); do obowiązku 

tych osób należy obsługa gości na stoisku, rozdawanie materiałów reklamowych, 

podawanie napojów i posiłków, przygotowanie techniczne i estetyczne stoiska, 

sprzątanie po zamknięciu stoiska; 

 wynajem transportu osobowego dla obsługi stoisk, który przewiezie obsługę stoiska do 

miejsca odbycia targów i z powrotem oraz pokrycie kosztów takiego transportu; 

 zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem obsługi stoiska przez 4 doby – 3 osoby, 

pokrycie kosztów dotarcia i powrotu (przeloty liniami lotniczymi); 

 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 7 przedstawicieli organizatorów, przez 

4 doby wraz z wejściówkami na targi, pokrycie kosztów dotarcia i powrotu (przeloty 

liniami lotniczymi); 

 zapewnienie kart parkingowych oraz wejściówek dla obsługi stoiska podczas targów; 



 zapewnienie wejściówek na Targi dla uczestników polskiej strefy; 

 dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

 udzielanie pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde 

żądanie Zamawiającego; 

 informowanie Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub 

opóźnienie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia; 

 posiadanie polisy ubezpieczeniowej ważnej nie później niż 30 dni od daty podpisania 

umowy do czasu wykonania w całości przedmiotu zamówienia, obejmującej 

ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją 

prac będących przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 

złotych; 

 wykonania wszelkich innych zadań niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 

3) Zadanie nr 3 - Organizacja polskiej strefy informacyjno-marketingowej na targach 

Seafood Expo Marketplace for Asia w Singapurze w 2023 roku  
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja polskiego stoiska informacyjno- 

marketingowego na targach Seafood Expo Marketplace for Asia w Singapurze w 2023 roku. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

 kompleksowe przygotowanie, organizacja oraz realizacja polskiego stoiska 

informacyjno-marketingowego na targach Seafood Expo Marketplace for Asia w 

Singapurze o powierzchni, co najmniej 70 m, na które składać się będzie wspólna część 

ogólna i 9 miejsc dla firm-uczestników; 

 wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z zapewnieniem dostępu do mediów w 

tym: poniesienie opłat za dostęp zabudowy do skrzyżowań korytarzy, zapewnienie 

przyłącza wodnego i elektrycznego oraz poniesienie opłat za ich zużycie, poniesienie 

opłat za wywóz śmieci; 

 wykonanie zabudowy stoiska zgodnie z projektem graficznym uzgodnionym i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, zawierającego ściany, standy, podłogę, drzwi, 

oprawę graficzną, tablice, wydruki wieloformatowe; 

 wynajem wyposażenia stoiska, w tym: mebli (stoliki i krzesła, lady recepcyjne z 

hokerami), monitorów, lad ekspozycyjnych (ilości zgodne z potrzebami 

Zamawiającego) oraz poniesienie kosztów takiego wynajmu; 

 wykonanie filmu promocyjnego obejmującego wideo relację z targów; 

 przygotowanie poczęstunku dla gości polskiej strefy – zimne przekąski, 

kawa/herbata/zimne napoje/woda/soki owocowe, naczynia i sztućce jednorazowe; 

 zapewnienie obsługi stoiska 3 hostessy x 3 dni (tj. 120 godzin pracy); do obowiązku 

tych osób należy obsługa gości na stoisku, rozdawanie materiałów reklamowych, 

podawanie napojów i posiłków, przygotowanie techniczne i estetyczne stoiska, 

sprzątanie po zamknięciu stoiska; 

 wynajem transportu osobowego dla obsługi stoisk, który przewiezie obsługę stoiska do 

miejsca odbycia targów i z powrotem oraz pokrycie kosztów takiego transportu; 

 zapewnienie zakwaterowania z wyżywieniem obsługi stoiska przez 4 doby – 3 osoby, 

pokrycie kosztów dotarcia i powrotu (przeloty liniami lotniczymi); 

 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 7 przedstawicieli organizatorów, przez 

4 doby wraz z wejściówkami na targi, pokrycie kosztów dotarcia i powrotu (przeloty 

liniami lotniczymi); 



 zapewnienie kart parkingowych oraz wejściówek dla obsługi stoiska podczas targów; 

 zapewnienie wejściówek na Targi dla uczestników polskiej strefy; 

 dostarczenie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

 udzielanie pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych prac na każde 

żądanie Zamawiającego; 

 informowanie Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na jakość lub 

opóźnienie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia; 

 posiadanie polisy ubezpieczeniowej ważnej nie później niż 30 dni od daty podpisania 

umowy do czasu wykonania w całości przedmiotu zamówienia, obejmującej 

ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją 

prac będących przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 

złotych; 

 wykonania wszelkich innych zadań niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia 

 

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie Zadania lub tylko na wybrane przez siebie 

jedno lub dwa Zadania, co zaznacza w złożonej ofercie.  

 

3. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie w następujących terminach: 

1) dla Zadania 1 Targi Seafood Expo Global – 25-27 kwiecień 2023 roku 

2) dla Zadania 2 Targi Seafood Expo North America – 12-14 marzec 2023 roku 

3) dla Zadania 3 Targi Seafood Expo Marketplace for Asia – 12-14 wrzesień 2023 roku 

 

4. Miejsce wykonania zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie w następujących lokalizacjach: 

1) dla Zadania 1 Targi Seafood Expo Global – Fira Barcelona Gran Via in Spain, Hiszpania 

2) dla Zadania 2 Targi Seafood Expo North America – Boston Convention and Exhibition 

Center, USA 

3) dla Zadania 3 Targi Seafood Expo Marketplace for Asia – Suntec Singapore Convention 

& Exhibition Centre, Singapur. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

Postępowanie prowadzone jest przy zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu 

w trybie art. 701–705 Kodeksu cywilnego. W wyniku postępowania Zamawiający zamierza 

wyłonić Wykonawcę dla każdego zadania, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji 

zamówienia.  

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone 

w ogłoszeniu.  

Każdy Wykonawca (lub Wykonawcy występujący wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę. 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpowiadają one przed Zamawiającym 

solidarnie za zobowiązania wynikające z umowy z Zamawiającym. 



Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu przetargowym i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo zawierające stosowne 

upoważnienie w tym zakresie. Pełnomocnictwo może zawierać także umocowanie do zawarcia 

umowy z Zamawiającym. 

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokumenty dotyczące spełnienia warunków 

braku wykluczenia z postępowania dotyczące tego Wykonawcy. 

 

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w poniższym zakresie: 

wykazać się zrealizowaniem, co najmniej jednego zadania polegającego na organizacji stoisk, 

targów, wystaw lub innych imprez czy eventów o charakterze wystawienniczym poza terenem 

Polski, z tym, że Zamawiający będzie punktował dodatkowo zrealizowanie więcej niż jednego 

takiego zadania, zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu przeprowadzonych zadań, który będzie 

zawierał w szczególności: nazwę zamawiającego/zlecającego, syntetyczny, skrócony opis 

zakresu zamówienia oraz termin i miejsce jego realizacji.  

 

Wykonawca na dzień składania ofert nie może zalegać w zapłacie zobowiązań podatkowych 

lub z tytuły składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu Oświadczenie o niezaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych i z 

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wybrany wykonawca składa 

Zamawiającemu następujące dokumenty:  

 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, 

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające okoliczności, o których mowa w akapicie poprzedzającym, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

Wykonawca zobowiązuje się, iż w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia 

odbioru całości przedmiotu umowy utrzyma w ciągłości zawartą umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (w tym w szczególności zobowiązuje się do terminowego 

opłacania wszystkich należnych składek). Ubezpieczenie takie powinno obejmować 

odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej Wykonawcy.  

 

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym lub członkami jego organu zarządzającego. 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 przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności 

na: 

a) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

b) Pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

c) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

d) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji. 

Wykonawca potwierdza brak spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z postępowania 

stosownym Oświadczeniem (załącznik nr 1) 

 

Z postępowania wyklucza się także następujące podmioty: 

1) podmioty, w których urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnik w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, został skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

2) podmioty, które zalegają z uiszczeniem podatków, opłat i składek na rzecz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; 

3) wobec których: 

- otwarto likwidację, lub 

- w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

- sąd zarządził wobec tego podmiotu likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 

326, 912 i 1655) lub 

- ogłoszono jego upadłość, 

(z tym, że powyższe nie ma zastosowania do podmiotu, 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 w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej: 

1) dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres), 

2) cenę netto i brutto oferty w formie wynagrodzenia ryczałtowego wyrażoną w złotych 

polskich (PLN) podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Zaproponowana przez wykonawcę cena obejmuje wszystkie składniki związane z realizacją 

zamówienia. Cenę należy wyliczyć w oparciu o kalkulacje własne. Powinna ona zawierać 

wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do realizacji 

zamówienia. 



3) oświadczenie o terminie związania ofertą wynoszącym 60 dni kalendarzowych, 

4) wykazy, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów punktowych, 

5) projekt graficzny wizualizacji stoisk informacyjno-promocyjnych wraz z planem 

powierzchni targowej - złożenie projektu graficznego wraz z planem powierzchni 

targowej nie jest obligatoryjne, wpływa jedynie na ocenę punktową oferty. 

6) oświadczenie o niezaleganiu w zapłacie zobowiązań podatkowych i z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

7) oświadczenie o braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z postępowania. 

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

Oferta musi być złożona w formie pisemnej, papierowej. 

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez wykonawcę oferty 

niezaakceptowanej przez upoważnione osoby. Taka oferta nie jest wiążąca dla 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Złożone oferty muszą odpowiadać wymogom formalnym wskazanym w niniejszym 

ogłoszeniu. 

 

Forma graficzna oferty jest dowolna pod warunkiem, że wykonawca zawrze w ofercie 

wszystkie wymagane elementy, w tym w szczególności: nazwę i adres wykonawcy, ofertę 

odpowiadającą pod względem merytorycznym i technicznym treści zamówienia z 

podaniem dodatkowych informacji, jeżeli ich przekazanie jest wymagane przez 

Zamawiającego, cenę oraz inne warunki wykonania zamówienia. 

Jeżeli Zamawiający żąda przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających 

spełnienie określonych kryteriów lub posiadania stosownych kwalifikacji i doświadczenia, 

wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty. 

 

Złożona oferta musi być przejrzysta i czytelna.  

 

W ofertach złożonych w formie papierowej należy ponumerować strony oferty oraz 

połączyć w sposób trwały wszystkich kart oferty.  

 

Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane przez Wynajmującego oświadczenia, 

dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. 

Oferta powinna się składać z:  

a) oferty właściwej zawierającej wszystkie elementy wymagane w ogłoszeniu,  

b) wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów,  

c) dodatkowych dokumentów, które zdaniem wykonawcy będą pomocne przy ocenie 

oferty.  

Na żądanie Zamawiającego i w podanym przez niego rozsądnym terminie wykonawca 

obowiązany jest złożyć wyjaśnienia co do treści oferty i/lub uzupełnić ofertę o dodatkowe 

dokumenty. 

 

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku do 

godziny 12: 00 w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb z siedzibą w 



Koszalinie, ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin albo wysłać za pośrednictwem poczty na 

adres ul. Słowiańska 5/111, 75-846 Koszalin. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego potwierdzoną 

przez pracownika przyjmującego, a w przypadku wysłania oferty pocztą za datę złożenia oferty 

Zamawiającemu uważa się datę faktycznego jej otrzymania przez Zamawiającego. 

Oferta złożona po terminie lub oferta niespełniająca kryteriów formalnych bądź 

merytorycznych zostanie pozostawiona bez dalszego rozpatrzenia i nie będzie zwrócona 

wykonawcy. W takim wypadku Zamawiający informuje wykonawcę o powyższym fakcie. 

 

8. Kryteria oceny ofert 

Każde z zadań będzie oceniane oddzielnie i w taki sposób, będzie sporządzany ranking 

punktowy złożonych ofert. Dla każdego zadania obowiązują te same kryteria oceny ofert. Cenę 

oferty i ewentualny projekt graficzny wizualizacji polskiego stoiska informacyjno-

promocyjnego wraz z planem powierzchni targowej należy przedstawić osobno dla każdego 

zadania. 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 cena brutto oferty – 70 %,  

 doświadczenie w organizacji stoisk, targów, wystaw lub innych imprez czy eventów o 

charakterze wystawienniczym poza terenem Polski – 20 %, 

 złożony projekt graficzny wizualizacji polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego 

wraz z planem powierzchni targowej – waga procentowa 10% 

Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób: 

 

(C) ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 70 

pkt, 

Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: 

 

                                                   C = [C min/C bad] x 100 x 0,70 

gdzie: 

C – liczba punktów za cenę ofertową 

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych 

C bad – cena oferty badanej 

 

(D) doświadczenie w organizacji stoisk, targów, wystaw lub innych imprez czy eventów o 

charakterze wystawienniczym poza terenem Polski – poszczególnym ofertom zostaną 

przyznane punkty za spełnienie kryterium doświadczenia na zasadzie: 

a) co najmniej trzy zadania zrealizowane przez Wykonawcę – 1 pkt 

b) co najmniej pięć zadań zrealizowanych przez Wykonawcę – 2 pkt 

c) co najmniej dziesięć zadań zrealizowanych przez Wykonawcę – 3 pkt 

 

Punktacji za doświadczenie w organizacji stoisk, targów, wystaw lub innych imprez czy 

eventów o charakterze wystawienniczym poza terenem Polski nie sumuje się. Punkty 

zostaną obliczone według wzoru: 

 

                                                D = [Di/3pkt] x 100 x 0,20 



gdzie: 

D – ilość punktów przyznanych w kryterium doświadczenia w organizacji stoisk, targów, 

wystaw lub innych imprez czy eventów o charakterze wystawienniczym poza terenem 

Polski  

Di – ilość punktów za doświadczenie w organizacji stoisk, targów, wystaw lub innych 

imprez czy eventów o charakterze wystawienniczym poza terenem Polski oferty badanej 

3 pkt – maksymalna punktacja za doświadczenie w organizacji stoisk, targów, wystaw lub 

innych imprez czy eventów o charakterze wystawienniczym poza terenem Polski   

 

Oferent w ofercie zobowiązany jest wskazać ile przeprowadził zadań polegających na 

organizacji stoisk, targów, wystaw lub innych imprez czy eventów o charakterze 

wystawienniczym poza terenem Polski. Punkty zostaną przyznane w oparciu o złożony 

wykaz przeprowadzonych badań.  

 

(G) złożony projekt graficzny wizualizacji polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego 

wraz z planem powierzchni targowej – złożenie projektu wraz z ofertą powoduje przyznanie 

1 pkt. Punkty zostaną obliczone według wzoru: 

 

G = 1pkt x 100 x 0,10 

gdzie: 

G – ilość punktów przyznanych w kryterium złożony projekt graficzny wizualizacji 

polskiego stoiska informacyjno-promocyjnego wraz z planem powierzchni targowej 

1 pkt – maksymalna punktacja za złożony projekt graficzny wraz z planem powierzchni 

 

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) 

przeznaczonych za powyższe kryteria zgodnie ze wzorem: 

 

                                                             P = C + D + G  

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która uzyska największą liczbę 

punktów za poszczególne kryteria. 

 

9. Zapoznanie się z dokumentacją zamówienia oraz wszelkie informacje odnośnie przetargu 

można uzyskać w Sekretariacie PSP przy ul. Słowiańskiej 5/111 w Koszalinie, tel. (94) 34 

71 328 lub pod adresem e-mail pspr@pspr.pl. 

 

10. Wykonawcy mają prawo składania zapytań dotyczących treści ogłoszenia w terminie do 

dnia 6 grudnia 2022.  

Zamawiający odpowiada niezwłocznie na pytania Wykonawców dotyczące treści 

ogłoszenia w formie odpowiedzi indywidualnie skierowanej do Wykonawcy lub w formie 

publikacji pytania i odpowiedzi na pytanie. Publikując pytanie, Zamawiający nie ujawnia 

danych Wykonawców.  

W przypadku napływu znacznej liczby zapytań, Zamawiający może wydłużyć termin 

składania ofert najpóźniej na jeden dzień przed upływem składania ofert, chyba, że pytania 

w znacznej liczbie napłyną do Zamawiającego w terminie krótszym niż 3 dni przed 

upływem terminu składania ofert – w takiej sytuacji publikacja informacji o wydłużeniu 

terminu składania ofert następuje niezwłocznie. 

 

mailto:pspr@pspr.pl


11. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było się zapoznać przed 

upływem terminu otwarcia ofert. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub 

innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej 

otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 

OFERTA NA: Realizację zadania numer ……….* w ramach działania pn. „Znalezienie nowych rynków 

dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i ich 

konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym” 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 12 grudnia 2022 godz. 12:00 

*należy wpisać numer zadania lub zadań, których dotyczy oferta (np. 2, 1-3, 2 i 3) 

 

12. Przesłanki odrzucenia złożonej oferty 

1) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) Wykonawca nie złoży, nie uzupełni, nie poprawi lub nie udzieli wyjaśnień pomimo 

wezwania, o którym mowa w ust. 6; 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu 

przetargowym; 

2) Oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia 

jeżeli: 

a) zaoferowana cena całkowita oferty jest niższa, o co najmniej 30% od kwoty, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub  

b) zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3) Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 

lit. a, a w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b może się zwrócić o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 

szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie obowiązujących 

przepisów; 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska. 



4) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

Wykonawcy. 

5) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa 

w pkt 3 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, 

że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 

14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku odmowy zawarcia umowy z 

Zamawiającym na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu lub bezskutecznego 

wezwania oferenta do zawarcia takiej umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

dochodzenia od oferenta odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w przepisach 

Kodeksu cywilnego. 

 

14. Oferent składając ofertę jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją 

zamówienia i warunkami przetargu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskał 

wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz 

akceptuje terminy realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 

przyczyny, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert 

lub zmiany warunków zamówienia na każdym etapie postępowania przetargowego. 

 

16. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany danych zawartych w niniejszym ogłoszeniu, w 

szczególności w przypadku wykrycia w trakcie postępowania błędu w opisie przedmiotu 

zamówienia. W przypadku zmiany warunków zamówienia i Specyfikacji Warunków 

Przetargowych termin składania ofert i ich otwarcia ulegnie wydłużeniu, o co najmniej 14 

dni licząc od dnia opublikowania przez Zamawiającego informacji o zmianie. 

 

17. Zamawiający powiadomi uczestników przetargu o jego wyniku, odwołaniu lub zamknięciu 

przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert w formie pisemnej na adres wskazany w 

ofercie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie, w terminie 7 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu albo jego odwołania.  

 

18. Zawiadamiający informuje o unieważnieniu przetargu w przypadku braku złożenia ofert 

zgodnych z zapytaniem o cenę. 

 

19. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach udziału w postępowaniu mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

20. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w związku, z czym do niniejszego 

postępowania nie stosuje się przepisów powyższej ustawy. 

 



21. Integralną część niniejszego Zapytania o cenę stanowią: oświadczenie o braku spełniania 

przesłanek dotyczących wykluczenia z postępowania. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1  

 

 

 

Oświadczenie 

o braku spełniania przesłanek dotyczących wykluczenia z postępowania 

 



Składając ofertę w postępowaniu w trybie art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny w ramach zamówienia pod nazwą „Zapytanie o cenę organizacji w 2023 roku polskiej 

strefy wystawienniczej na targach Seafood Expo Global w Barcelonie oraz polskich stref 

informacyjno-marketingowych na targach Seafood Expo North America w Bostonie i targach 

Seafood Expo Marketplace for Asia w Singapurze, dla projektu pn. „Znalezienie nowych 

rynków dla produktów pochodzących z rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenie popytu i 

ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym”” oświadczam, że nie podlegam 

wykluczeniu z postępowania, w szczególności: 

 

1) nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Nie istnieją pomiędzy 

mną a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy żadne wzajemne powiązania polegające w szczególności na: 

a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

b) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

d) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji. 

2) wobec mnie lub wobec podmiotu/ osoby, które reprezentuję: 

- nie otwarto likwidacji, 

- w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku lub 

- sąd nie zarządził wobec tego likwidacji majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) 

lub 

- nie ogłoszono upadłości, 

(powyższe nie ma zastosowania do podmiotu, 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 w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 

3) nie wprowadziłem Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie 

podlegam wykluczeniu, spełniam warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria i nie zataiłem tych informacji; 

4) nie przedstawiłem informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, mogących 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu 

przetargowym; 

5) nie wpływałem i nie próbowałem bezprawnie wpłynąć na czynności Zamawiającego 

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mi przewagę w postępowaniu 

przetargowym; 

6) nie brałem udziału w przygotowaniu postępowania przetargowego ani też mój 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, nie brała udział w przygotowaniu 

tego postępowania przetargowego; 

7) nie zawarłem z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu przetargowym; 



8) nie spełniam innych przesłanek wykluczających mnie z postępowania przetargowego. 

 

 

 

 

 

 

………….......................................................                                                        
(data i podpis osoby upoważnionej) 


