
Szanowni Państwo,

Firma  PIXEL Sp.  z  o.o.  w związku z  wystawiennictwem na targach  TRANSEXPO (27-
29.10.2021r) w Kielcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty, której przedmiotem jest
usługa  marketingowa  –  koszty  firmy  graficznej  w  zakresie  przygotowania  wystroju
graficznego, wizualnego stoiska, oświetlenie, przygotowania komponentów wystawowych z
przeznaczeniem na Targi Międzynarodowe TRANSEXPO:

- projekt wizualny stoiska (2 propozycje),
Wymagania co do projektów:  
a) stoisko częściowo zabudowane z miejscem przeznaczonym do rozmów z gośćmi stoiska, 
b) pomieszczenie socjalne min. 4m kw, 
c) ściany z płyty wiórowej o udźwigu urządzeń do 30kg/m2,

- przygotowanie komponentów wystawowych: lady drewnianej – 1szt., logo przestrzenne –
1szt., stojaki na prospekty – 4 szt., kieszenie na ulotki – 10 szt., zmywarka – 1szt., ekspres
ciśnieniowy – 1 szt., lodówka – 2szt., terma z szafką – 1szt., krzesła – 28 szt., stoliki – 7 szt.,
halogeny – 26 szt., metahalogen – 8 szt. 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu pt. „Wprowadzenie rejestratora PVR firmy PIXEL Sp.
z  o.o.   na  nowe  rynki  europejskie”  (UPG/1/G/2019/018/027)  realizowanego  w  ramach
projektu  „FUNDUSZ  EKSPORTOWY  –  granty  dla  MŚP  z  województwa  kujawsko-
pomorskiego”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata  2014-2020,  Oś   priorytetowa  1.  Wzmocnienie  innowacyjności  i  konkurencyjności
gospodarki regionu, Działanie  1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla
MŚP, Poddziałanie 1.5.3  Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat:
Wsparcie MŚP na rynkach  międzynarodowych - projekty grantowe w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru oferty  
Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę  następujące
kryterium wagę Cena łączna netto – 100% 
Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę łączną netto za przedmiot zamówienia wskazaną w
walucie PLN lub obcej. W sytuacji gdy wskazana będzie cena w walucie obcej zostanie ona
przeliczona na PLN po średnim kursie  wskazanym przez NBP dla  danej  waluty w dniu
rozstrzygania postępowania. 
Ocena kryterium odbędzie się na podstawie poniższego wzoru: 
Kryterium cena = (Najniższa zaproponowana cena brutto) / (Cena brutto zaproponowana w
badanej  ofercie) x 100 x 100% (waga kryterium) 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska największą liczbę punktów.

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać: 
• w formie elektronicznej na adres mailowy: a.gorecka@pixel.pl lub
• w formie pisemnej (drogą pocztową, osobiście lub przez kuriera) na adres:
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PIXEL Sp. z o.o.
ul. B. Raczkowskiego 5
85-862 Bydgoszcz
W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, osobiście lub kurierem liczy się
data   wpływu  oferty  do  siedziby  Zamawiającego  na  ww.  adres  a  w  przypadku  ofert
składanych  mailowo liczy  się  data  pojawienia  się  wiadomości  w skrzynce  elektronicznej
Zamawiającego. 

Osoba, do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Anna Górecka 
Adres e-mail: a.gorecka@pixel.pl 
Telefon: 535 231 141
O wyborze Oferenta/ Oferentów Zamawiający poinformuje poprzez: 
- wiadomości e-mail do Oferentów, którzy złożyli ofertę 
- stronę www: https://pixel.pl/

Oferent nie może być z Zamawiającym powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
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. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c.  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,
pełnomocnika,  
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w
linii  prostej,  pokrewieństwa drugiego stopnia  lub  powinowactwa drugiego stopnia  w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Prosimy o przedstawienie oferty w terminie do 10.09.2021 roku 
Termin realizacji zamówienia: 8.10.2021
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