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1. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź  
NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Tel. 042 664 37 94, + 48 724 544 018 
Fax. 042 664 37 50 
mail: i_witaszek@larr.lodz.pl 
                                                                                                                                                      
2. Tytuł projektu 
 
Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  na arenie krajowej i 
międzynarodowej 
    
3. Nazwa osi priorytetowej i działania 
 
Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - MARKETING I PROMOCJA 
PRODUKTÓW I „MAREK” REGIONALNYCH I LOKALNYCH 
 
4. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 30 000 euro netto, jest udzielane w trybie 
zapytania ofertowego, kierowanego co najmniej do 3 Wykonawców, zgodnie z „Zasadami 
udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków 
RPO WŁ na lata 2007-2013”.  
 
5. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na 

targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. wraz z dokładnym opisem 

technicznym warunków zabudowy.  

Stoisko targowe o wymiarach 18,5 m x 6 m , narożne, otwarte z dwóch stron.  

Lokalizacja powierzchni wystawienniczej o nr. A2.120 znajduje się w załączniku nr. 1. 
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I. Specyfika stoiska  

 

1. Stoisko Województwa Łódzkiego ma na celu promocję Regionu Łódzkiego jako 

nowoczesnej, profesjonalnej i przyjaznej inwestorom lokalizacji. 

2. Na stoisku prezentowane będą oferty inwestycyjne kilku wybranych Jednostek 

Samorządu Terytorialnego (JST- miast, gmin, powiatów) z Regionu Łódzkiego.  

3. Projekt stoiska powinien być wspólny i spójny dla całego Województwa oraz być 

kontynuacją dotychczasowych kreacji w projekcie, zawartych w Key Visual, który 

stanowi załącznik nr 2. do zapytania, oraz w projekcie stoiska Województwa Łódzkiego 

z 2013r., który stanowi załącznik nr 3.  

4. Projekt stoiska powinien bazować na motywie przewodnim – skrzyżowaniu autostrad 

A1 i A2 jako skrzyżowaniu dwóch głównych dróg europejskich (wsch-zach  

i pn-płd), ukazującym Województwo Łódzkie jako centralny region na mapie Europy, 

dynamiczny, doskonały pod względem inwestycyjno-logistycznym na szeroką skalę, 

przyjazny inwestorom z całego świata.  

5. Ze względu na sporą ilość uczestników wyjazdu na targi Expo Real stoisko powinno 

mieć charakter otwarty, tak by przedstawiciele JST mogli prowadzić swobodne 

rozmowy dotyczące swoich terenów inwestycyjnych i nieruchomości, ale jednocześnie 

by każdy z nich miał swoją odrębnie zaznaczoną przestrzeń. Szacuje się, że na stoisku 

znajdzie się min. 10 przedstawicieli różnych samorządów Województwa Łódzkiego: 

 

- Gmina Kleszczów  

- Miasto Kutno  

- Miasto Łódź 

- Powiat Zduńsko Wolski  

- Miasto Radomsko  

- Miasto Skierniewice  

- Gmina Wartkowice  

- Miasto Brzeziny  

- Gmina Daszyna  

- Miasto Bełchatów  

   

Liczba ta jednakże może się zwiększyć, dlatego też architektura stoiska powinna być 

dostosowana do swobodnych spotkań i rozmów.  

6. Przestrzeń przeznaczona dla samorządów powinna być podzielona proporcjonalnie 

(łącznie z powierzchnią magazynową) na wyżej wymienione podmioty z zastrzeżeniem 

Miasta Łódź, które będzie dysponować powierzchnią proporcjonalną 30 m2 

7. Szacowana ilość przedstawicieli zleceniodawcy na stoisku: 15-20 osób. 

8. Stoisko powinno być oznaczone angielskimi wersjami  logotypów:  

 Logotyp  Unii Europejskiej z dopiskiem „Unia Europejska” i „Europejski Fundusz  

Rozwoju Regionalnego”, 

 Logotyp Programu Regionalnego, 

 Logotyp Województwa Łódzkiego, 

 Logotyp Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. 

Szczegółowe zasady rozmieszczania logotypów oraz ich wzory dostępne są  na stronie 

www.cop.lodzkie.pl, w zakładce informacja i Promocja (Księga Identyfikacji Wizualnej 

http://www.cop.lodzkie.pl/
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Narodowej Strategii Spójności 2007/2008 oraz Zasady promocji projektów dla 

beneficjentów RPO WŁ na lata 2007-2013).  

9. Projekt stoiska powinien zawierać logotypy Województwa Łódzkiego i ŁARR S.A. w 

języku angielskim oraz nawiązywać do księgi identyfikacji wizualnej Województwa 

Łódzkiego dostępnej na stronie 

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/systemide

ntyfikacji/984fdb804ff6b898943cddab891ee2cd oraz księgi znaków ŁARR S.A.  

dostępną na stronie http://www.larr.lodz.pl/dokumenty/KSIEGA_ZNAKU_LARR.pdf  

 

10. Stoisko powinno być oznaczone nazwą – Lodzkie Region 

11. Stoisko powinno zawierać: 

 

a) elementy umożliwiające ekspozycję drukowanych materiałów promocyjnych np. 

folderów Województwa Łódzkiego, 

b) elementy umożliwiające wyświetlanie prezentacji multimedialnych – minimum 2 o 

wielkości co najmniej 50 cali, 

 

c) wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie rozmów biznesowych, 

d) pomieszczenie gospodarcze umożliwiające przechowanie materiałów promocyjnych ,       

a także przechowywanie, serwowanie ciepłych i zimnych napoi wraz z wyposażeniem 

kuchennym (lodówka, zlew, podłączenie do wody itp.), 

e) lada recepcyjna/ front desk, 

f) oświetlenie, 

g) nowoczesne materiały wykończeniowe. 

 

II. Projekt powinien zawierać szczegółową wizualizację stoiska, a także pełną specyfikację 

techniczną materiałów, z których ma być wykonany oraz innych elementów niezbędnych 

do jego realizacji, które mogą wpłynąć na koszt realizacji zabudowy stoiska przez jego 

wykonawcę.  

III. Szacunkowy całościowy koszt materiałów niezbędnych do budowy stoiska i jego 

wyposażenia nie powinien przekroczyć 90 000 PLN netto 

IV. Projekt musi zawierać takie zapisy, które w przyszłości pozwolą na wyłonienie – na 

podstawie materiału przedłożonego do oceny komisji w przedmiotowym postępowaniu - 

wykonawcy usługi polegającej na budowie stoiska targowego na targach Expo Real. 

Wybór wykonawcy w/w usługi nastąpi w drodze postępowania prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp.), a zatem projekt ten 

musi uwzględniać zasady określone w art. 30 Pzp. (w szczególności nie dozwala się 

stosowania nazw producentów wykonujących elementy  wchodzące w skład projektu, 

należy bowiem opisać elementy składowe od strony wymagań funkcjonalnych). Projekt 

będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie nie może swymi zapisami 

ograniczać uczciwej konkurencji. 

 
6. Miejsce i termin składania ofert 

 
Oferty, zawierające propozycję kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych oraz łączną 
cenę należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera  lub osobiście na adres:  
 

 

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/systemidentyfikacji/984fdb804ff6b898943cddab891ee2cd
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/urzadmarszalkowski/systemidentyfikacji/984fdb804ff6b898943cddab891ee2cd
http://www.larr.lodz.pl/dokumenty/KSIEGA_ZNAKU_LARR.pdf
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Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 

VII piętro – Kancelaria Biura Zarządu 
 
Termin składania ofert upływa 30.07.2014, do godz. 15:00.  
Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 
 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień na terenie 
Europy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) lub innych instytucji w tym z sektora 
biznesowego (udokumentowane referencjami – minimum 3),  
b) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
wykonanie zamówienia, 
c) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
d) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, 
e) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.   
 
 

8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty 

 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 

a)  Cena brutto – 60% im niższa cena projektu stoiska– łączna wartość brutto oferty, tym 
większa wartość punktowa tego kryterium) 

b) Atrakcyjność projektu stoiska – 40% 
 

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów, obliczanych według wzoru: 
   
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 60 punktów i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące wyższą cenę otrzymają 
odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób: 
        A = (C : Co) x 100 x 0,60, gdzie: 
        A to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę,  
        C to oferowana najniższa cena oferty (najniższa łączna wartość brutto),  
        Co to cena oferty (łączna wartość brutto) oferowana przez danego Wykonawcę. 
 
 
Atrakcyjność projektu stoiska: 
Oferta zawierająca najatrakcyjniejszy projekt stoiska otrzyma max. 40 pkt.  
 
Sposób oceny atrakcyjności stoiska: 
Wyboru najatrakcyjniejszego stoiska, w oparciu o wytyczne przedstawione w pkt 5 niniejszego 
zapytania dokona powołana komisja, składająca się z przedstawicieli ŁARR S.A. posiadających 
wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji stoisk promocyjnych na międzynarodowych 
wydarzeniach wystawienniczych. Każdy z członków komisji ma do dyspozycji pulę 40 pkt. Za 
najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym kryterium zostanie uznana ta, która zdobędzie 
największą ilość punktów ustalona na podstawie średniej arytmetycznej z liczby przyznanych 
punktów do liczby członków komisji biorących udział w ocenie.  
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Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie 
będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej sumie punktów, 
Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji. Wykonawcy składający 
oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.  
 
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.larr.lodz.pl do dnia 01.08.2014 roku oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu 

publicznie dostępnym. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia. 
 
 

9. Modyfikacja treści zapytania ofertowego 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie 
przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz 
podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny 
będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty  lub wprowadzenie zmian w ofercie 
pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 

10. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: 

a) Nie zostanie złożona żadna oferta. 
b) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 
c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 
prawidłowej umowy. 

d) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. 

 
11. Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów 

 
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania 

lub czytelnym pismem ręcznym. 
b) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie 

muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.  
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
d) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.    

 
 

http://www.larr.lodz.pl/

