
Krakow, dnia 11.09.2017 r.

ZAPYTANIEOFERTOWE

nr GO/Go to Brand/3/2017

Na: organizacj~ indywidualnej misji gospodarczej do Brazylii na potrzeby
projektu nr POIR.03.03.03-12-0064/17 pt. "Udziat GameOesire w programie
promocji branzy IT/leT celem promocji marek produktowych oraz rozwoju
dzlalalnoscl eksportowej" wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwoj 2014-2020, III Os priorytetowa "Wsparcie innowacji w
przedslebtorstwach, Oziatanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedslebiorstw, Poddziatanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji
marek produktowych - Go to Brand.

1. Nazwa i adres Zamawiajctcego.
GameDesire Sp. z o. o.
ul. Pilotow 2
31-462 Krakow
KRS: 0000204304
NIP: 9452074881
REGON: 120385702

2. Tryb udzielania zamowienia.
Postepowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
efektywnosci, rowneqo traktowania, jawnosci i przejrzystoscl, a takze przy dolozeniu
przez osoby przeprowadzajqce postepowanle wszelkich staran w celu zachowania
obiektywizmu oraz bezstronnosci przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usluq.
Postepowanie realizowane jest zgodnie z zasada konkurencvjnosci okreslona w
Wytycznych w zakresie kwaliflkowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz
Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkow w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-2020.

3. Opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem niniejszego zarnowlenia jest organizacja wyjazdu 2 przedstawicieli
Zamawiajqcego na rnisje qospodarcza do Brazylii, ktora odbedzle sie w dniach od
5 do 12 pazdziernika 2017 r. W ramach zarnowlenla Wykonawca ma zapewnic
Zamawiajqcemu:

3.1. Przelot samolotem z Krakowa do Rio de Janeiro, z Rio de Janeiro do Sao Paulo
oraz Sao Paulo do Krakowa dla z osob:

• Bilety w klasie ekonomicznej, baqaz rejestrowy, oplatv lotniskowe
w cenie, maksymalnie jedna przesiadka na trasie rniedzvkontynetalnej,
przelot w Brazylii bezposrednl.

Bilety na trasie Krakow - Rio de Janeiro wylot 05.10.2017 w godzinach
wieczornych (w godz. 18:00-24:00), czas podrozv nie rnoze przekroczvc
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16 godzin, Iqdowanie nie pozniej niz 0 godzinie 08:00 w dniu
06.10.2017 r, czasu lokalnego.

• Bilety na trasie z Rio de Janeiro do Sao Paulo wylot 09.10.2017 w
godzinach porannych (godz. 10:00 - 13:00)

• Bilety na trasie Sao Paulo - Krakow 12.10.2017 wylot w godzinach
wieczornych (w godz. 18:00-24:00), czas podrozv nie rnoze przekroczvc
16 godzin

Noclegi w hotelu co najmniej 4 gwiazdkowym (6 nocleqow) dla 2 osob w
terminie od 06.10.2017 do 12.10.2017 (zaleznie od daty wylotu) - :

- w Rio de Janeiro w terminie 6-9.10.2017 (3 noclegi) w promieniu 2 km od
stacji metra Cardeal Arcoverde

- w Sao Paulo w terminie 9-12.10.2017 (3 noclegi) w promieniu 2 km od
Avenida Paulista

• Jeden pokoj dwuosobowy z dwoma Iozkarni,

• Dostep do darmowego WI-FI w pokoju hotelowym,

• Sniadanie w cenie

3.2. Ubezpieczenie podrozne dla 2 pracownikow Zamawiajqcego na okres 7 dni
podczas udzialu w indywidualnej misji gospodarczej w Brazylii

Wykonawca w terminie 10 dni przed Wykonaniem zamowienia zobowiqzany jest
przedstawic Zamawiajqcemu inforrnacje dotvczaca planu lotow oraz nocleqow,
przedstawiajqc przynajrnniej 2 propozycje polaczeri lotniczych oraz hoteli
odpowiadajqcych opisanym powyzej wymogom, ostateczny wybor lotow i hotelu
nalezv do Zamawiajqcego.

3.3. Nazwa i kod okreslonv przez Wspolnv Slownik Zamowieri (CPV):

Kod CPV: 55100000-1 - Usluqi hotelarskie

Kod CPV: 60410000-5 - Ustugi regularnego transortu lotniczego

Kod CPV: 63512000-1 - Uslugi sprzedazy biletow podr6Znych
wycieczkowych

Kod CPV: 63510000-7 - Usluqi biur podrozv i podobne

Kod CPV: 79997000-9 - Usluqi organizowania podrozy sluzbowych

pakietow

4. Termin wykonania zamowienia

Wykonawca zobowiqzany jest wvkonac zarnowienie w terminie: od 05.10.2017 do
15.10.2017 r.

5. Warunki udzialu w postepowanlu

5.1. W postepowaniu mogq brae udzial wvlacznle Wykonawcy, ktorzy spelniaja
nastepujace warunki:

a. Posiadajq uprawnienia do wykonywania dzialalncsci objetej przedmiotem
zarnowienia (Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnvch
wymagan, ktorych spelnienia Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w
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b. Znajdujq sre w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujqcej
wykonanie przedmiotowego zarnowienia (Zamawiajqcy nie precyzuje w tym
zakresie zadnych wvrnaqari, ktorych spelnienia Wykonawca zobowiqzany
jest wvkazac w sposob szczeqolny),

c. Nie podlegajq wykluczeniu z postepowania z powodu istnienia konfliktu
interesow ze wzqledu na powiqzania kapitatowe lub osobowe z
Zamawiajqcym, przez co rozumie sle wzajemne powiqzania rniedzy
Zamawiajqcym lub osobami upowaznionvml do zaciqgania zobowiazan w
imieniu Zamawiajqcego lub osobami wykonujqcymi w imieniu
Zamawiajqcego czynnoscl zwiqzane z przeprowadzeniem niniejszego
postepowania a Wykonawcq, polegajqce w szczeqolnosci na:

• uczestniczeniu w spoke jako wspolnik spolki cywilnej lub spotki
osobowej,

• posiadaniu co najmniej 10% udzialow lub akcji,
• pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego,

prokurenta, petnomocnika,
• pozostawaniu w zwiqzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

W tym zakresie Wykonawca zobowiqzany jest do zlozenia wraz z oferta
oswiadczenie 0 braku powiazari - zalacznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.

5.2. Warunkiem udzialu w postepowaniu jest zlozenie prawidtowo wypetnionej
i podpisanej oferty zawierajqcej wszelkie elementy wymienione szczeqolowo
w pkt. 7 i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

5.3. W przypadku nie spelnienia przez Wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa w
pkt 5.1. i 5.2. Wykonawca bedzle podlegat wykluczeniu z postepowan!a, a jego
oferta bedzie odrzucona i nie bedzie brana pod uwaqe przy wyborze oferty
naj korzystn iejszej.

6. Informacje 0 sposobie porozumiewania sle ZamawiajC\cego z Wykonawcami.

Postepowanle prowadzone jest w jezyku polskim.
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajqcy i Wykonawcy
za posrednictwern poczty elektronicznej.

Osobami upowaznronvrru do kontaktowania sie z Wykonawcami sa: p. Mariusz Socha
, tel: +48 728 860 791, e-mail: mariusz.socha@gamedesire.com oraz Stanislaw
Iwan stanislaw.iwan@gamedesire.com (12) 29 39 875

Oswladczenia, wnioski,
przekazuja pisemnie lub

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna bye sporzadzona w jezyku polskim w formie pisemnej. Oferta
powinna bye sporzqdzona na drukach stanowiqcych zataczniki do niniejszego
zapytania. Skladana oferta musi zawierac:

• Formularz oferty - zalacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

• Oswiadczenle 0 braku powiazari kapitatowych lub OS~~i~YCh ,- zalacznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego, . W!'10Z
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•• Petnomocnictwo do podpisania oferty, 0 ile prawo do podpisania oferty nie wynika
z innych dokurnentow. Trese petnomocnictwa powinna jednoznacznie okreslac
czynnosci, co do wykonywania ktorych pelnornocnik jest upowaznlonv - zatacznik
nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (jezeli dotyczy).

Wszystkie w/w dokumenty skladajace sie na oferte powinny bye podpisane przez
osoby upowaznlone do reprezentowania Wykonawcy (we wskazanych miejscach
nalezv ztozvc czytelny podpis lub podpis uzupelnic pieczecia imiennq). Forma
pisemna oferty oraz obowiqzek jej podpisania przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy dotyczy rowniez ofert wystanych drogq mailowq. W
takim przypadku Wykonawca bedzie zobowiqzany przeslac Zamawiajqcemu skan
dokumentow,

Wykonawca moze zlozvc tylko jednq oferte. Kazdv Wykonawca ponosi wszystkie
koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem i zlozeniern oferty. Zamawiajqcy nie dopuszcza
skladania ofert wariantowych i/lub czesciowvch.

Wykonawca pozostaje zwiqzany zlozona oferta przez 30 dni kalendarzowych. Bieg
terminu zwiqzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skladania ofert.

8. Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferte podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy nalezy
dostarczvc w formie papierowej na adres siedziby Zamawiajqcego (w zarnknietej
kopercie, na ktorej bedzle podana nazwa i adres Wykonawcy oraz numer
postepowania, ktoreqo dotyczy oferta) lub przeslac skan podpisanych dokurnentow
na adres: stanislaw.iwan@gamedesire.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia
19.09.2017 roku godzina 10:00. Oecyduje data i godzina wptyniecia oferty do
Zamawiajqcego (w przypadku nadania oferty przesvlka pocztowa oferta zostanie
prawidtowo zlozona, jezeli wptynie do siedziby Zamawiajqcego przed uptywem
terminu skladania ofert).

9. Opis sposobuobliczania ceny oferty

9.1. Wykonawca zobowiqzany jest do podania ceny za realizacje przedmiotu
zarnowienia zgodnie z formularzem oferty.

9.2. Podana w ofercie cena musi bye wvrazona w PLN z dokladnoscia do dwoch
miejsc po przecinku. Cena musi uwzqledniac wszystkie wymagania niniejszego
zapytania ofertowego oraz obejrnowac wszelkie koszty zwiqzane z terminowym
i prawidtowym wykonaniem przedmiotu zamowienia oraz warunkami
i wytycznymi stawianymi przez Zamawiajqcego, odnoszqcymi sie do przedmiotu
zamowlenla.

9.3. Cena dla przedmiotu zarnowienia rnoze bye tylko jedna, nie dopuszcza sie
wariantowoscl cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny bye od razu ujete w
obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realtzacje przedmiotu zarnowienia
byla cena ostateczna, bez koniecznosci dokonywania przez Zamawiajqcego
przeliczeri i innych dzialari w celu jej okreslenia.

9.4. Zamawiajqcy dla potrzeb oceny i porownania ofert w przypadku ofert
Wykonawcow skutkujqcych powstaniem obowiqzku podatkowego po stronie
Zamawiajqcego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0

podatku od towarow i usluq (t. j. Oz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 z pozn. zm.),
doliczy do przedstawionych cen podatek od towarow i usluq VAT. Ootyczy
wewnatrzwspolnotoweqo nabycia towarow (art. 17 u~~ 1 pkt 3 ustawy 0
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podatku VAT), importu towarow (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 podatku VAT)
badz importu usluq (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy 0 podatku VAT) w przypadku
wvkonawcow spoza terytorium RP oraz dostawy towarow wskazanych w
Zalaczniku nr 11 do ustawy 0 podatku 0 VAT, do ktoreqo stosuje sie tzw.
mechanizm odwrotnego obciazenia VAT w przypadku Wykonawcow krajowych
(art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 0 podatku VAT). W przypadku zawarcia umowy
obejmujqcej transakcje (zarnowienie), do ktorvch znajdzie zastosowanie tzw.
mechanizm odwrotnego obciazenia VAT, Wykonawca ma obowiqzek urniescic na
wystawianej przez niego fakturze stosowna adnotacje "odwrotne obciazenie
VAT" (art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy). Wykonawca skladajac oferte,
informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzic do
powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaD towaru lub uslugi, ktorych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzic do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosc bez
kwoty podatku.

9.5. Cenq oferty jest cena brutto za reallzacje przedmiotu zarnowienia. Cena podana
w ofercie jest cena ryczaltowa i nie podlega negocjacjom. Cena ryczaltowa
oznacz, ze Wykonawca nie rnoze zadac jej podwyzszenia, chocby w czasie
zawarcia umowy nie rnozna byto przewidziec rozmiaru lub dodatkowych
kosztow,

10. Kryteria oceny oferty

Wybor oferty dokonany zostanie w oparciu 0 nastepujace kryteria i ich znaczenie:

1) Cena netto (C) o wadze 100%

Kryterium "Cena" bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamowienia, podanej przez Wykonawc~ w formularzu oferty. I10s(:
punktow w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie ponizszeqo wzoru:

C = (Cmin ICo) x 100% przy czym 1% - 1 pkt

gdzie

Cmin - oznacza cene netto oferty najtariszej

Co- oznacza eerie netto oferty ocenianej

C - ilosc punktow przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

W tym kryterium mozna uzyskac maksimum 100 pkt. Punktacja bedzie obliczana
z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbe
punktow (P) w ramach wyzej podanego kryterium oraz spelni wszystkie wymagania
okreslone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wvkonawce,
Zamawiajqcy rnoze zawrzec urnowe z Wykonawcq, ktory spelnia wymagania
zapytania ofertowego i ktoreqo oferta uzvskala kolejno najwvzsza llczbe punktow,

11. Inne istotne warunki zamowienia
11.1. Szczeqolowe warunki zamowienia oraz zapisy, ktore zostana wprowadzone do

umowy z Wykonawcq: M~~. r6z Stanislaw
Wice r Zarzqdu Czlonek Z ,Mna qdu
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• Wykonawca w terminie 10 dni przed wykonaniem zarnowlenia
zobowiqzany jest przedstawlc Zamawiajqcemu lnforrnacje dotvczaca
planu lotow oraz nocleqow, przedstawiajqc przynajmniej 2 propozycje
polaczeri lotniczych oraz hoteli odpowiadajqcych wymogom opisanych w
pkt. 3 zapytania ofertowego, ostateczny wvbor lotow i hotelu nalezy do
Zamawiajqcego.

• Zamawiajqcy dokona weryfikacji planu lotow i nocleqow w terminie do 3
dni od dnia jego otrzymania. Na tym etapie Zamawiajqcy dokona
wyboru lotow i nocleqow, sposrod propozycji przedstawionych przez
Wykonawc~.

• Zamawiajqcy ma prawo wniesc uwagi do planu. Wykonawca ma
obowiqzek uwzqlednic uwagi Zamawiajqcego i przedstawic mu do
zaakceptowania poprawiony plan w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
uwag Zamawiajqcego.

• W przypadku, gdy po dniu zaakceptowania przez Zamawiajqcego planu
powstanq okolicznosci uzasadniajqce koniecznosc jego zmiany,
Wykonawca jest zobowiqzany niezwtocznie przedstawlc do akceptacji
Zamawiajqcego projekt zmian planu, z podaniem uzasadnionej
przyczyny powodujqcej koniecznosc zmiany.

• Wyptata wynagrodzenia za realizacje przedmiotu zarnowienia nastqpi po
jego wykonaniu na rachunek bankowy w ciqgu 14 dni od wystawienia
przez Wykonawc~ faktury. Podstawq wystawienia faktury bedzie
potwierdzenie przez Zamawiajqcego terminowego prawidtowego
wykonania przedmiotu zarnowienla.

• Zamawiajqcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zarnowienia. Rozliczenia rniedzu Wykonawcq, a Zamawiajqcym
prowadzone beda w pol skich ztotych (PLN).

• Zamawiajqcy bedzie mial prawo wypowiedziec urnowe ze skutkiem
natychmiastowym w przypadkach razaceqo naruszania warunkow
umowy, a w szczeqolnosci w przypadku:
a) wykonywania przedmiotu umowny w sposob niezgodny

z postanowieniami umowy oraz
b) niestosowania sie przez Wykonawc~ do poleceri lub wytycznych

Zamawiajqcego zwiqzanych ze sposobem wykonania umowy, w tym
uwag Zamawiajqcego do projektu planu lub projektu jego zmiany,

po doreczeniu Wykonawcy wezwania do zaprzestania naruszania umowy
i bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy do
zaprzestania naruszania umowy.

12. Informacje 0 forrnalnosciach, jakie powinny zostae dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajqcy zawiadomi
o rozstrzyqnleciu zapytania ofertowego poprzez umieszczenie stosownej informacji
na stronie internetowej http://company.gamedesire.com. Informacja 0 wyborze
zostanie takze rozeslana do Wykonawcow, ktorzv ztoza oferty w ramach niniejszego
zapytania.

Dodatkowo Zamawiajqcy powiadomi Wykonawc~, ktoreqo oferta zostala wybrana
o terminie i miejscu zawarcia umowy.
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13. Informacje pozostale.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo odstqpienia od niniejszego postepowanla bez
wytonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usluq
w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.

Potencjalni Wykonawcy nie beda uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek
roszczeniami pienieznyrni lub niepienieznvrni wobec Wykonawcy w zwiqzku
niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tvtulu poniesionych przez nich kosztow i
szkod, w szczeqolnosci w przypadku odstqpienia przez niego od postepowanla lub
wyboru innego Wykonawcy.

14. Wykaz za1ctcznikow b~dctcych inteqralna cz~scict zapytania ofertowego.
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty.
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie 0 braku powiazari osobowych lub kapitatowych
pomledzv Wykonawcq, a Zamawiajqcym.
Zalacznik nr 3 - Wzor umowy

Maciej Mroz
Wiceprezes Zarzqdu

Stanislaw Iwan
Cztonek Zarzqdu

GameDeslre Sp. Z0.0.
ul, Pilot6w 2

31-462 Krakow
NIP 945-20-74-881
REGON 120385702
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