
            

 
 

Kluczbork, 05.05.2022 r. 

  

Zaproszenie do składania ofert cenowej 
na przeprowadzenie usługi doradczej na rynek Kazachstan 

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza Państwa do złożenia oferty 
cenowej na przeprowadzenie usługi organizacji uczestnictwa Zamawiającego w wydarzeniu 
branżowym w ramach etapu zagranicznego projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji  
w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork. 

LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ współpracuje z wieloma GW, 
pracowniami projektowymi, zakładami obróbki mechanicznej, wytwórniami konstrukcji stalowych, 
maszyn i urządzeń oraz ekipami monterskimi, których kadra i potencjał wytwórczy posiadają najwyższe 
kompetencje poświadczone odpowiednimi certyfikatami. Jesteśmy przedstawicielami wschodnich  
i azjatyckich dostawców usług, wytwórni konstrukcji stalowych, zakładów mechanicznych oraz 
dostawców urządzeń technologicznych. Stosujemy indywidualne podejście do każdego 
przedsięwzięcia i dla każdego Klienta, którego jesteśmy w stanie obsłużyć kompleksowo: konsultacje, 
analiza zakresu inwestycji, opracowanie koncepcji, kalkulacji i wytycznych do realizacji przedmiotowej 
inwestycji, przygotowanie projektu wstępnego, spełniającego stosowne wymagania otoczenia, 
obowiązujących norm i przepisów. Ostateczne zatwierdzenie kosztów realizacji inwestycji, kontrola  
i nadzór, dostawa urządzeń, montaż i testy, zdanie do eksploatacji, szkolenia oraz serwis. 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Okres realizacji zamówienia: do 31 maja 2022 r. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: usługa przeprowadzenia doradztwa gospodarczego w ramach projektu 
„Polskie Mosty Technologiczne”. 

2. Przedmiot zamówienia – Uczestnictwo m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – 
wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji na rynku docelowym.  

3. Szczegółowy zakres zamówienia: 

a) Organizacja uczestnictwa Zamawiającego w wydarzeniu: MACHINE BUILDING, MACHINE TOOL 
BUILDING AND AUTOMATION SECTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF POWEREXPO ASTANA 2022 
EXHIBITION, w dniach 25-27 maja 2022 roku.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

5. Zaproponowana przez Wykonawcę cena obowiązywać będzie w całym okresie trwania umowy. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU ORAZ KRYTERIA WYBORU 

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo  
lub kapitałowo (weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2). 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łączne warunki dotyczące: 

a) posiadania niezbędnej wiedzy bądź uprawnień do wykonywania określonej działalności 
gospodarczej lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
(weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1), 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia w obszarze ww. usług (weryfikacja na podstawie Załącznika 
 nr 1), 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia (weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1), 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (weryfikacja  
na podstawie Załącznika nr 1). 

3. Oferty powinny zawierać cenę kompletnej usługi (Załącznik nr 1) oraz oświadczenie o braku powiązań 
kapitałowych i osobowych z Wykonawcą (Załącznik nr 2). 

4. Oferent ponosi wszystkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Ocenie  podlega  oferta przygotowana  wg  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  1 do niniejszego 
zapytania ofertowego. 

2. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans 
punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny (cena 100%). 

 

VI. REALIZACJA I ROZLICZENIE 

1. Realizacja na podstawie zlecenia. 

2. Płatność za usługę przelewem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty cenowe mogą złożyć firmy, które spełniają kryteria wymienione w niniejszym zapytaniu 
ofertowym i przekażą do Zamawiającego: 

a) wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, 

b) wypełnione Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 



            

 
 

2. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@liftsystems.pl, bądź złożyć osobiście  
w siedzibie firmy LIFT SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kościuszki 33, 
46-200 Kluczbork od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, do dnia 12 maja 2022 r.,  
do godz. 16.00. (liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Marcin Schröder, tel. +48538535879, email: 
m.schroeder@liftsystems.pl  

 

VII. INNE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków postępowania i/lub odwołania 
postępowania. 

2. Od niniejszej procedury rozeznania rynku nie przysługuje odwołanie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą,  
w zakresie szczegółów realizacyjnych, z wyłączeniem możliwości zwiększenia cen. 

4. Do rozeznania rynku nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
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