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Warszawa, 2 marca 2018 r.

ZAPROSZENIE
DO PRZEDSTAWIENIA OFERTY NA ZAKUP POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
NA TARGACH SIAL PARIS, 21-25 PAŹDZIERNIKA 2018
DLA KRAJOWEJ RADY DROBIARSTWA – IZBY GOSPODARCZEJ (KRD-IG)

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
(KRD-IG)

Program: „Promocja polskiego drobiu podczas
targów SIAL Paryż 2018”

KRD-IG

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (www.krd-ig.com.pl) jest organizacją skupiającą w swych
szeregach przede wszystkim producentów i przetwórców drobiu. Wśród nich są niemal wszyscy najwięksi
producenci krajowi i eksporterzy tego gatunku mięsa. Zrzeszone w KRD-IG firmy posiadają ok. 70% udziału
w polskim rynku drobiu i ponad 90% udziałów w eksporcie.
KRD-IG ma na celu rozwój i modernizację polskiego przemysłu drobiarskiego, ochronę interesów hodowców
drobiu, producentów i przetwórców, ich integrację oraz reprezentację sektora drobiarskiego przed
organami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
KRD-IG jest członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacji drobiarskich: a.v.e.c., CLITRAVI,
ELPHA, WPSA.
Od lat KRD-IG organizuje promocję polskiego drobiu mającą na celu zwiększenie eksportu w unii
Europejskiej, jak również na rynkach krajów trzecich, takich jak Francja, Niemcy, ZEA, Chiny, Hongkong,
Wietnam czy Tajwan.
W okresie 21-25 października 2018 r. KRD-IG planuje zorganizować stoisko promocyjne polskiego drobiu
na targach SIAL Paryż. Stoisko posłuży polskim producentom drobiu (ok. 13 firm) i ekspertom branży
drobiarskiej. Przestrzeń na stoisku będzie podzielona na 2 strefy: biznesową, VIP i kulinarną.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

Podmiot posiadający osobowość prawną z min. 2 latami doświadczenia w obrocie/zakupie powierzchni na
targach międzynarodowych poza Polską (wymagane jest pisemne oświadczenie Oferenta).
PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zaproszenie do złożenia ofert dotyczy:

Zakupu powierzchni targowej 230-240 m kw. na targach SIAL Paryż, które odbędą
się w dniach 21 – 25 października 2018 r.
Wymagania:
1. Stoisko wyspowe (otwarte z 4 stron), możliwe 2 sąsiadujące obok siebie części;
2. Lokalizacja w hali mięsnej, sekcja drobiowa;
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel./fax +48 22 828 23 89, krd-ig@krd-ig.com.pl
Dział Hodowli i Oceny Drobiu, ul. Sarmacka 7, 60-975 Poznań, skr. poczt. 11, tel.+48 61 824 26 51, 824 26 52, fax +48 61 824 26 53, poznan@krd-ig.pl
www.krd-ig.com.pl
NIP 525-20-61-104, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Warszawa Konto nr 98203000451110000000800240

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Strona 2 z 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Atrakcyjne usytuowanie, dobrze widoczne od głównego wejścia.
W ofercie proszę podać:
1. Proponowaną lokalizację stoiska (plan powierzchni hali);
2. Cenę powierzchni oraz pozostałe koszty obligatoryjne, jak np. opłata rejestracyjna, obowiązkowe
ubezpieczenie stoiska, sprzątanie;
Prosimy w miarę możliwości podać koszt wody i energii elektrycznej, biorąc pod uwagę planowaną
strefę kulinarną (do użycia planowane są: piec, kuchenki elektryczne, lodówki i zmywarka. Spodziewane
zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 60 kW);
3. Warunki zapłaty (podział na raty i terminy wpłat);
4. Aby zwiększyć atrakcyjność oferty proszę zaproponować inne benefity, np. wejściówki VIP,
gratisowe wejściówki itp.
5. Pisemne oświadczenie Oferenta o posiadaniu min. 2 lat doświadczenia w zakupie/obrocie
powierzchnią na targach międzynarodowych poza Polską.
W prezentowanych kosztach muszą być wyodrębnione koszty samej powierzchni oraz koszty dodatkowe.
Podana w ofercie kwota powinna być ostateczną ceną do zapłaty, z włączeniem wszystkich podatków,
prowizji oraz innych obciążeń. Cenę należy podać w Euro.
BUDŻET

Do zaproponowania przez Oferenta.
KRYTERIA OCENY
1. Koszt za 1 m kw.

30%

2. Proponowana lokalizacja stoiska

40%

3. Warunki zapłaty (raty, terminy wpłat)

10%

4. Wiarygodność oferenta i doświadczenie w zakupie/obrocie

powierzchnią wystawienniczą podczas międzynarodowych
targów poza Europą
5. Ewentualne inne korzyści zaoferowane właścicielowi stoiska

10%
10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona przez 3-osobowy zespół ekspertów KRD-IG.
Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższe wyliczenia:
Ad.1 Maximum 30 punktów do zdobycia. Najniższa cena = 30. Pozostałe oferty – ilość punktów
proporcjonalna do różnicy w cenie.
K1 = 30-30*(cena proponowana-najniższa cena)/najniższa cena.
Ad.2 Maximum 40 punktów do zdobycia. Indywidualna ocena poszczególnych ekspertów, biorąca pod
uwagę widoczność stoiska, lokalizację w odpowiedniej hali, spodziewany ruch odwiedzających.
K2 = suma punktów przyznanych przez wszystkich ekspertów / ilość oceniających ekspertów.
Ad.3 Maximum 10 punktów do zdobycia. Indywidualna ocena poszczególnych ekspertów, biorąca pod
uwagę terminy wpłat i wysokość pierwszej raty.
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K3 = suma punktów przyznanych przez wszystkich ekspertów / ilość oceniających ekspertów.
Ad.4 Maximum 10 punktów do zdobycia. Indywidualna ocena poszczególnych ekspertów na bazie
informacji dostarczonych przez oferentów dotyczących doświadczenia w zakupie lub obrocie
powierzchnią targową.
K4 = suma punktów przyznanych przez wszystkich ekspertów / ilość oceniających ekspertów.
Ad.5 Maximum 10 punktów do zdobycia. Indywidualna ocena poszczególnych ekspertów na bazie
informacji dostarczonych przez oferentów dotyczących dodatkowych korzyści przedstawionych
właścicielowi stosika.
K5 = suma punktów przyznanych przez wszystkich ekspertów / ilość oceniających ekspertów. Brak
dodatkowych korzyści = 0 punktów.
Całościowa ocena to suma punktów K1+K2+K3+K4+K5. Zwycięzcą przetargu pozostanie podmiot, który
uzyska najwyższą sumę punktów. W przypadku rezygnacji zwycięzcy do realizacji projektu zostanie
zaproszony podmiot o drugiej najwyższej sumie punktów.

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1. Wszystkie oferty muszą być wysłane do KRD-IG do 9 marca

pośrednictwem
poczty
elektronicznej
leszczynska.leszczynska@gmail.com.

na

2018 r. do godz. 10:00 CET za
adresy:
m.kedel@krd-ig.com.pl,

2. Wybór oferty zostanie ogłoszony do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 16:00 CET
3. Umowa na zakup powierzchni może być podpisana po rozstrzygnięciu przetargu.
4. Żadne wpłaty nie mogą być dokonane ze strony KRD-IG przed 15 marca 2018 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy:
Małgorzata Leszczyńska, e-mail: leszczynska.leszczynska@gmail.com

(-) Rajmund Paczkowski
Prezes Zarządu KRD-IG
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