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Kraków, dn. 15.03.2018  r. 
 
Wykonawcy w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Kompleksową organizację stoiska promocyjnego Małopolski na targach  BeautyWorld Middle 
East w Dubaju,  Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniach 8-10 maja 2018 w ramach projektu 
Power up your Business in Małopolska współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”. 
 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – Zamawiający – informuje, iż w dniu 12, 13 i 14  
marca 2018 roku wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania.  Zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.), 
Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią. 
 

1. „Czy jest możliwość wysłania oferty e-mailem?” 

Zgodnie z zapisami specyfikacji jedyną dopuszczalną formą złożenia oferty jest doręczenie jej w 
formie pisemnej do siedziby Zamawiającego. 
 

2. „Czy oprócz budowy stoiska potrzebują Państwo coś jeszcze? (tłumacze, hostessy, spotkania 
b2b?)” 

Zgodnie z zapisami zawartymi Opisie Przedmiotu Zamówienia  (załącznik nr 1 do Specyfikacji – Opis 
Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający wymaga: 

- Opracowania projektu graficznego stoiska 
- Wykonania zabudowy stoiska zgodnie z projektem 
- Zapewnienia akcesoriów wskazanych w projekcie i specyfikacji, oraz wszelkich elementów 
dekoracyjnych i sprzętu stanowiących składowe wyposażenia stoiska. 
- montaż multimedialnych materiałów promocyjnych 
- Przygotowania dwujęzycznej aplikacji na ekran dotykowy  
- Zapewnienie  wysyłki materiałów promocyjnych (o łącznej wadze  do  150 kg) z Krakowa na 
miejsce organizacji targów 
- Zapewnienie obsługi stoiska w trakcie (osoba techniczna + hostess/hostessa) 

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w wyżej wymienionym dokumencie. 
 

3. „Czy można otrzymać grafikę dot. stoiska, aby mieć precyzyjne wymagania i w związku z tym 
cenę?” ; „Czy do projektu graficznego stoiska możecie Państwo przesłać niezbędną grafikę, 
jak np. logo?” 

Logotyp Business in Małopolska znajduje się pod adresem http://www.businessinmalopolska.pl/  
Jest to litera M z podpisem Business in Małopolska. Księga znaku zostanie udostępniona Wykonawcy 
wybranemu w drodze postepowania przetargowego.  
Wymagane logotypy informacyjno-promocyjne:               
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_2107
17.pdf   
 

http://www.businessinmalopolska.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf
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4. „Czy w przetargu może wziąć udział firma zarejestrowana w Emiratach Arabskich?” 

Zamawiający informuje, że w przetargu może wziąć udział firma zarejestrowana w Emiratach 
Arabskich. 

 
5. „Czy mogę uzyskać informację na jaką kwotę została oszacowana wartość przedmiotu 

zamówienia na „kompleksową organizację stoiska promocyjnego Małopolski na targach 
BeautyWorld Middle East w Dubaju?” 

Zamawiający informuje, że przed terminem otwarcia ofert, korzysta z uprawnienia do niepodawania 
informacji nt. wartości szacunkowej zamówienia. 
 

6. Jeśli chodzi o aplikację mobilną, w jakiej technice ma być wykonana? Czy są w stanie Państwo 
podać więcej szczegółów?  Możemy założyć, że będzie to aplikacja webowa - czyi wykonana 
metodami takimi jakimi tworzy się strony internetowe. 

Zamawiający wymaga przygotowania interaktywnej aplikacji w technice np. Flash do wyświetlania 
treści multimedialnej. Wzór proponowanej grafiki znajduje się poniżej.  

 

 
7.  W nawiązaniu do zapytania uprzejmie informuję, że dla wwozu w odprawie ostatecznej do 
Dubaju art. spożywczych i napojów (bez względu na ich przeznaczenie) wymagane jest 
świadectwo zdrowia (Health Certificate) wystawione przez Graniczny Inspektorat Sanitarny oraz 
specyfikacja w jęz. angielskim obejmująca składniki, z których wyprodukowany jest każdy 
wysyłany produkt. 
Do wniosku jego wydanie należy dołączyć od każdego producenta odrębnie, m.in.: 
1. Wyniki badań laboratoryjnych planowanej do wysyłki partii towaru  
2. Opinię o zakładzie produkującym - Inspektora sanitarnego, pod którego dany zakład podlega, 
3. Ostatni protokół z inspekcji sanitarnej danego zakładu. 
Uprzejmie proszę o informację czy Państwo będą mogli uzyskać w/w świadectwa zdrowia dla 

swoich produktów? 
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Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentami. Zgodnie z zapisami Organizatora targów wszelkie 
środki spożywcze (woda mineralna, kawa, herbata, przekąski, itd.) muszą być zamówione w Dubai 
World Trade Centre. Jakiekolwiek złamanie tego zakazu będzie wiązało się z konfiskatą środków 
spożywczych oraz nałożeniem kary finansowej.  

 

8. Jakie materiały promocyjne są planowane do wysyłki? 
Zamawiający informuje, że planowane do wysyłki  materiały promocyjne obejmować będą broszury, 
ulotki, katalogi, torby papierowe, i inne materiały drukowane, długopisy, ołówki, pen drive (gadżety 
reklamowe nie mające charakteru spożywczego) jak i próbki kosmetyków przedsiębiorców, którzy 
będą chcieli promować się na stoisku promocyjnym Małopolski w Dubaju. 
 
 

9. Co należy rozmieć pod pojęciem zapakowanie? 
Zamawiający informuje, że zapakowanie oznacza: umieszczenie w paczkach lub pudłach kartonowych 
lub innych przystosowanych do transportu, trwale zabezpieczonych i gwarantujących dostarczenie 
kompletnych materiałów Zamawiającego w nienaruszonym stanie.  
 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22 marca 2018 roku do 

godz. 12:00. 

 


