Gdańsk, 23.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
Obsługa udziału firmy w branżowym programie promocji w zakresie zapewniania usług
spedycji na targi Cosmoprof w Bolonii w terminie 20-23.03.2015.
W ramach projektu „Wzrost eksportu kosmetyków Ziaja poprzez udział w branżowym
programie”, realizowanego w ramach POIG, poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w
programach promocji”, współfinansowanego ze środków UE, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp.
z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie zapewnienia usług spedycji na targi Cosmoprof w
Bolonii w terminie 20-23.03.2015.

1. Zamawiający:
Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.
ul. Jesienna 9
80-298 Gdańsk
2. Wymagania dotyczące Oferenta
Oferty mogą składać podmioty gospodarcze, których zakres działalności obejmuje świadczenie usług
określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zapytania ofertowego
usługa spedycji eksponatów na targi
4. Specyfikacja zapytania ofertowego
Transport eksponatów do Bolonii - Fiera District
Ilość europalet – 2
Waga brutto – ok. 1060 kg
Wysokość – maksymalnie 170 cm
Opłaty administracyjne
Dostarczenie towarów na stoisko targowe w dniu 19-03-2015 do godziny 11:00 ( stoisko targowe nr
A24-B23/D, hall 29).

5. Kryterium wyboru oferty
Nazwa kryterium: cena
Waga kryterium: 100%

Zamawiający wybierze ofertę oferenta, który za realizację całości przedmiotu zapytania ofertowego
zaproponuje najniższą cenę. Pod uwagę będzie brana kwota netto.

6. Tryb składania ofert

Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta,
• datę sporządzenia,
• opis oferowanego towaru / usługi
• cenę jednostkową netto i brutto w PLN
• cenę całkowitą netto i brutto w PLN
• termin ważności oferty,
• maksymalny czas realizacji zamówienia.
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz powinna
być podpisana przez oferenta. Ofertę należy dostarczyć w jeden z poniższych sposobów:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: export@ziaja.com
- faksem na numer: 058-521-35-01
- w formie tradycyjnej (kurierem, pocztą lub osobiście) na adres: Ziaja Ltd., ul. Jesienna 9, 80-298
Gdańsk
7. Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu: 26.02.2015 o godzinie 11:00.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również w siedzibie zamawiającego w Gdańsku przy ul. Jesiennej 9
w miejscu publicznie dostępnym, oraz na stronie internetowej: www.ziaja.com

