
 

1 
 

Rzeszów, 20.09.2018 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/09/2018 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Prime Bit Games S.A. 

Ul. Juliusza Słowackiego 24/1107 

35-060 Rzeszów 

Oddział w Krakowie  

ul. Andrzeja Sokołowskiego 3 

31-436 Kraków 

KRS: 0000693763 

NIP: 8133733409 

RGON: 366104954 

Branża w jakiej działa Zamawiający: 

Przedmiotem działalności firmy Zamawiającego jest działalność wydawnicza w zakresie gier 

komputerowych.  

2. INFORMACJE OGÓLNE: 

Prime Bit Games Spółka Akcyjna w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie strategii 

działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit Games SA w zakresie eksportu na 

rynkach zagranicznych” zaprasza do składania ofert na realizację usług w zakresie ubezpieczenia 

powierzchni wystawienniczej. 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 

Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 

małopolskich MŚP. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady 

konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w 

zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia 

powierzchni wystawienniczej  

Określenia przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem usługi jest wykonanie następujących zadań: 

1. Ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej na targach East Coast Game Conference 2019 

 w Raleigh USA. 

1. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas składowania i ekspozycji 

2. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

 



 

2 
 

2. Ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej na targach Gen Con – International Gaming 

Convention USA. 

1. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas składowania i ekspozycji 

2. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

3. Ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej na targach PGA Polska  

1. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku podczas składowania i ekspozycji 

2. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

Czy przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających:  NIE  

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:    NIE  

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:    NIE  

Wspólny słownik zamówień (CPV): 66510000-8 – Usługi ubezpieczeniowe 

 

4. TERMINY I PŁATNOŚCI 

1. Planowany termin realizacji zamówienia: 

 Cz. I:12-14 października 2018r. - PGA Polska 

 Cz. II: 16-18 kwietnia 2019r. - East Coast Game Conference USA 

 Cz. III: 01-04 sierpnia 2019r. - Gen Con – International Gaming Convention USA 

2. Po zakończeniu postępowania ofertowego, Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą 

warunkową umowę na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej. 

Podpisanie umowy odbędzie się nie później niż 7 dni od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania.  

3. Termin ważności oferty: do czasu podpisania umowy warunkowej nie później niż 11 października 

2018r. 

4. Zamawiający zastrzega, że płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana po jego odbiorze przez 

Zamawiającego 

5. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE UDZIAŁ W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

a. Posiadają niezbędną wiedzę, potencjał techniczny i doświadczenie - Warunek ten zostanie spełniony 

jeżeli Wykonawca posiada wiedzę, potencjał techniczny i doświadczenie w zakresie świadczenia usług 

doradczych.  

b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego 

c. Nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe polegające na: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta , pełnomocnika; 
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 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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 

Sposób udokumentowania: 

W celu udokumentowania niezbędnego potencjału i doświadczenia Wykonawca i jego eksperci muszą 

przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 

oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiącego załącznik nr 1, 2 i 3 do 

Formularza ofertowego. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:  

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanych warunków udziału w 

postępowaniu  według  formuły  spełnia / nie  spełnia  - na  podstawie  analizy  złożonych  przez 

Wykonawcę oświadczeń. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń mających na celu 

potwierdzenie spełniania przez niego warunków jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca 

te warunki spełnia.  

2. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, o których mowa w punkcie 5 lub 

załączenie ich w niewłaściwej formie, niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

będzie to skutkowało odrzuceniem oferty. 

3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego. 

6. KRYTERIA WYBORU 

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE UDZIAŁ W 

POSTEPOWANIU określone w punkcie 5. 

2. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i 

ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach. 

KRYTERIUM I:  

Cena – 90 % 

KRYTERIUM II: 

Wysokość ubezpieczenia 10 % 

Sposób oceny ofert. 

a) zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium I:  

Cena 90 % - z zastosowaniem poniższych zasad: 
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najniższa oferowana cena brutto 

C = ------------------------------------------ x 90 pkt. 

 cena brutto oferty badanej 

Oferta w kryterium I może uzyskać maksymalnie 90 punktów. 

Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

b) zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium II:  

Wysokość ubezpieczenia 10 % - z zastosowaniem poniższych zasad: 

 Najwyższa oferowana wysokość ubezpieczenia  brutto 

WU = ----------------------------------------------------------------------- x 10 pkt. 

 Oferowana wysokość brutto oferty badanej 

Oferta w kryterium II może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 

Wszystkie obliczenia dokonywane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty za Kryterium I zostaną dodane do punktów uzyskanych 

przez nią w ocenie oferty Kryterium II. Na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta 

w łącznej ocenie może uzyskać Maksymalnie 100 pkt. 

 

7. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Wymagania podstawowe: 

 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim według wzoru: FORMULARZ OFERTOWY 

(Załącznik nr 1). 

 Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 

wyniku postepowania. 

 Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w 

szczególności zawierać wszystkie informacje i dane o których mowa w pkt. 5 zapytania. 

 Oferta powinna być ważna do dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 11 października 

2018r.  

 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest 

podzielone na części w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

2. Cena: 

 Oferta powinna  być podana w polskich złotych (PLN) i musi zawierać cenę netto, vat oraz brutto. 

 Cena przestawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.  
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2. Forma oferty. 

 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na druku FORMULARZ 

OFERTOWY (Załącznik nr 1). 

 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej w sposób czytelny i przejrzysty.  

3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty. 

 każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego 

zapytania ofertowego. 

 osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest:   

MAREK BRUSIK, email: MBRUSIK@PRIMEBITGAMES.COM 

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. 

oferty wariantowej)- spowoduje odrzucenie ofert złożonych przez tego Wykonawcę.  

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez 

osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Wykonawcy np. przez opatrzenie oferty 

pieczęcią firmową. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć odpowiednio: 

a) osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi 

przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym; 

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność 

z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.  

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie 

zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty. 

6. Do oferty muszą  być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami 

zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami: załącznikami, a w 

szczególności zawierać wszystkie informacje i dane 

8. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:  

1. Termin złożenia ofert bez wpływu na sposób ich dostarczenia upływa w dniu 28.09.2018 r. o godz. 

16:00 (decyduje data wpływu). 

2. Miejsce oraz termin składania ofert:  

Oferta może być  dostarczona : 

- pocztą tradycyjną na adres firmy Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z informacją „Oferta na 

realizację usług w zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej”. 

- osobiście na adres firmy Zamawiającego, w zamkniętej kopercie z „Oferta na realizację usług w 

zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej”. 

- mailowo na adres office@primebitgames.com z dopiskiem w tytule: „Oferta na realizację usług w 

zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej”. 

MBRUSIK@PRIMEBITGAMES.COM
mailto:office@primebitgames.com
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9. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Województwo: małopolskie, Powiat: Kraków, Miejscowość: Kraków  

10. INFORMACJA O UPUBLICZNIENIU ORAZ WYBORZE NAJKORSZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY 

1. Informacja o niniejszym zapytaniu zamieszczona została na stronie internetowej przedsiębiorstwa 

http://www.primebitgames.com oraz na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ . 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej 

przedsiębiorstwa oraz przesłana drogą e-mailową do podmiotów biorących udział w postępowaniu. 

3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty. 

11. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie firmy 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 bądź drogą mailową na adres: 

MBRUSIK@PRIMEBITGAMES.COM.  Osoba upoważniona do udzielenia informacji o postępowaniu 

– MAREK BRUSIK. 

12. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert złożonych w odpowiedzi na niniejsze 

zapytanie. 

2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto 

oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe 

lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

6. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

7. W każdym momencie Zamawiający ma prawo anulować postępowanie bez podania przyczyny.  

 

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

http://www.primebitgames.com/
https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/
MBRUSIK@PRIMEBITGAMES.COM

