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I. OPIS I CEL PROJEKTU 
Grupą docelową są uczestnicy targów międzynarodowych Agro-Food, które odbędą się w 

Iraku. W czasie wizyty na targach będą uczestniczyły osoby związane z branżą drobiarską 

między innymi: sprzedawcy, producenci, restauratorzy, hurtownicy oraz goście mieszkający 

w Iraku oraz państwach ościennych. Z uwagi na fakt, że w 38 mln Iraku - 99% ludności to 

muzułmanie chcielibyśmy eksportować do tej części Azji mięso drobiowe, które jest 

religijnie i kulinarnie przyjęte do spożycia przez społeczeństwo arabskie. Na podstawie 

raportu podanego przez FAMMU/FAPA największym odbiorcą drobiu z Ukrainy stał się Irak. 

Jesteśmy zdania, że skoro z ogólnodostępnych informacji wynika, iż Polska zajmuje 4 

miejsce wśród dostawców mięsa pochodzenia drobiowego na świecie, co świadczy o 

najwyższej jakości produktu jesteśmy w stanie konkurować z Ukrainą i wkroczyć na rynek 

iracki jako godny zaufania partner handlowy / producent mięsa drobiowego. Ponadto polscy 

producenci są w stanie sprostać wymogom oferty produktowej wytworzonej w systemie hal, 

który polega na specjalnym sposobie uboju drobiu, zgodnie z zasadami muzułmańskiej 

religii. Kolejnym faktem potwierdzającym słuszność naszej idei jest niski wskaźnik hodowli 

zwierząt pochodzenia drobiowego w Iraku, który wynosi 15% zapotrzebowania na drób, co 

uniemożliwia zapewnienie przez hodowców nasycenia rynku dotyczącego konsumentów stąd 

też istnieje potrzeba importu mięsa pochodzenia drobiowego. 

W trakcie udziału w tragach Wnioskodawca zamierza zainteresować grupę docelową mięsem 

drobiowym pochodzącymi z Polski poprzez: 

a) przybliżenie właściwości smakowo-zdrowotnych mięsa drobiowego, warunki hodowli, 

obowiązujące standardy oraz dodatkowo; 

b) nawiązać nowe i utrwalić istniejące kontakty biznesowe z przedstawicielami grupy 

docelowej na rynku irackim; 

c) przeprowadzać negocjacje z lokalnymi partnerami na szczeblu biznesowym; 

d) podnieść rangę wydarzeń targowych. 

Głównym celem tych działań jest zwiększenie udziału polskiego mięsa drobiowego na rynku 

irackim. 

Spotkania branżowe odbywać się będą podczas targów.  

Zamawiający planuje wynajęcie Sali konferencyjnej wraz z niezbędnym sprzętem audio – 

video. 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przygotowanie i organizacja udziału 15-osobowej grupy z Polski w targach Agrofood w 

Bagdadzie (Irak) - sygnatura 3/2018  

I. Przedmiot Zamówienia 



1) Zakup powierzchni 

Zakup powierzchni pod stoisko na targach Iraq Agrofood Baghdad 08-11.10.2018r.- 

http://www.iraqagrofood.com/  

Minimalna powierzchnia stoiska powinna zajmować 32 m2. 

2) Zabudowa i wyposażenie stoiska. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup projektu oraz budowy stoiska na targach Iraq Agrofood 

Baghdad. Stoisko jednopiętrowe o dedykowanej zabudowie zaprojektowanej w stylistyce 

nowoczesnej. Podział stoiska na strefy (np. demonstracji, spotkań, recepcji, zaplecza), 

przestrzeń ogólnodostępną i prywatną – Zaopatrzenie w przyłącza elektryczne, kosze na 

śmieci – Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Nowoczesne oświetlenie led – Na wyposażeniu 

przynajmniej: wykładzina, nowoczesne w stylistyce gabloty zamykane na klucz, lady, stoliki, 

krzesła siedziska barowe do lad, stojak + telewizor. 

3) Obsługa wydarzenia 

a) Zapewnienie tłumaczy na spotkania B2B – 2 osoby 4 dni, ok. 30h tłumaczeń. 

Tłumaczenia będą wykonywane z języka polskiego na język obcy oraz z języka 

obcego na język polski, jak również z języka obcego na obcy w zakresie języków: 

angielskiego i arabskiego. 

b) Obsługa wideo  (operator, fotograf, montaż filmu podsumowującego  pobyt i pokaz) 

c) Koordynator projektu – 1 osoba, która będzie odpowiedzialna za koordynację 

wszystkich elementów wydarzenia, zaczynając od przelotów,  poprzez transport, na 

noclegach i wyżywieniu kończąc. 

d) Wynajem busa w celu obsługi producentów i przetwórców drobiu podczas targów. 

Wynajęcie  busa/autokaru  wraz  z  kierowcą  w  celu  przewozu  grupy  15 osób z 

lotniska do miejsca noclegu i w przeciwnym kierunku oraz z miejsca noclegu na 

miejsce targów i z powrotem w ciągu 4 dni trwania targów. Bus/autokar będzie 

posiadał wystarczającą liczbę miejsc siedzących dla  grupy  15  osób  oraz  pojemny  

bagażnik,  który  umożliwi  zapakowanie  walizek podróżnych uczestników 

przejazdu.  Pojazd musi mieć ważne badanie techniczne, rok produkcji nie może być 

starszy niż 2012. Łączna liczba kilometrów w ramach zamówienia wynosi 200 km. 

4) Przelot uczestników 

Zapewnienie przelotu producentów i przetwórców drobiu na targi w Bagdadzie ( 15 osób – 1 

wizyta). Targi Agrofood w Bagdadzie/Irak odbędą się w dniach 08–11.10.2018r. 

Rezerwacja oraz zmiany rezerwacji biletów lotniczych wg potrzeb Zamawiającego, w sposób 

optymalny pod względem wyboru przewoźnika, trasy przelotu, ceny i czasu trwania podróży 

( z włączeniem tzw. tanich linii lotniczych). 

5) Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 

a) Zakwaterowanie producentów i przetwórców drobiu podczas  targów  w Bagdadzie ( 

15 osób – 1 wizyta). Miejscem zakwaterowania będzie hotel spełniający standardy 

obiektu czterogwiazdkowego, położony w centralnej części Bagdadu. Nocleg będzie 

zapewniony w pokojach 2-osobowych. Ilość noclegów: 15 osób x 4 noclegi. 

b) Wyżywienie podczas targów w  Bagdadzie (15 osób – 4 dni). Wykonawca zapełni 

pełne wyżywienie dla uczestników wyjazdu przez wszystkie dni jego trwania. Na 

wyżywienie składać się będzie śniadanie, dwudaniowy obiad oraz kolacja. 
 

III. MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROJEKTU 
Polska, Irak od 1 września 2017 r. do 30 listopada 2018 r.  

IV. GRUPA DOCELOWA 
Grupą docelową są uczestnicy targów międzynarodowych Agrofood w Iraku. 

V. BUDŻET PROJEKTU 
UWAGA! Istnieje możliwość zmiany wysokości kosztów ujętych w poniższym wykazie, 

dopuszczając ich odchylenia o nie więcej niż 10% pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

http://www.iraqagrofood.com/


kosztów objętych zmianą. Przy czym łączna kwota przeznaczona na wykonanie zadania nie 

może zostać przekroczona. 

Rozdysponowanie budżetu pomiędzy działania: 

Działanie Szczegółowy wykaz pozycji Kwota brutto 

Udział w pokazach, wystawach i targach 

Zabudowa stoiska na targach „ Agro 

– Food, International Exibition for 

Agriculture, Food, Food Procesing 

and Packing” 

98 194,29 zł 

Wynagrodzenie dostawcy towarów lub 

usług, niezbędnych do realizacji zadania 

- Wynagrodzenie tłumaczy na 
spotkania B2B – 2 osoby 4 dni 
- Obsługa wideo  (operator, fotograf, 
montaż filmu podsumowującego  
pobyt i pokaz) 
- Koordynator projektu (1 osoba) 
- Wynajem busa w celu obsługi 
producentów i przetwórców drobiu 
podczas targów 

55 970,00 zł 

Podróży samolotem, koleją lub innym 

publicznym środkiem transportu w I lub 

II klasie 

Kosz przelotu producentów i 
przetwórców drobiu na targi  w 
Bagdadzie ( 15 osób – 1 wizyta) 

60 000,00 zł 

Zakwaterowania 

Zakwaterowanie producentów i 
przetwórców drobiu podczas  
targów  w Bagdadzie( 15 osób – 1 
wizyta) 

31 500,00 zł 

Pobyt w miejscu realizacji operacji, w 

tym wyżywienia 

Wyżywienie podczas targów w  
Iraku 
(15 osób – 4 dni) 

15 750,00 zł 

ŁĄCZNA KWOTA brutto 
(włączając wynagrodzenie Wykonawcy) 

261 414, 29 zł 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 
 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy OC na kwotę co najmniej jeden 

milion złotych. Kopię aktualnej polisy należy załączyć do oferty. Wykonawca zobowiązuje 

się do posiadania aktualnej polisy OC przez cały okres realizacji projektu. W przypadku 

wygaśnięcia ważności polisy OC w trakcie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić kolejną polisę OC opiewającą na kwotę nie mniejszą niż jeden 

milion złotych pod rygorem zapłaty kary umownej. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy składającego ofertę na część II przedstawienia 

dokumentów potwierdzających posiadanie stoiska na targach Agro-Food np. oświadczenie  

International Fairs&Promotions Iraq. 

  

VII. PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY 
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim oraz angielskim. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozbiciu na część nr I 

obejmującą przelot uczestników i część nr II obejmującą pozostałą część przedmiotu 

zamówienia tj. zakup powierzchni, zabudowa i wyposażenie stoiska, obsługa wydarzenia, 

zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

6. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 



7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. Oferta ze zmianami będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana”. 

Oferent wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane 

przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury lub zmiany warunków 

(np. wydłużenia terminów) bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje 

Oferentów. Z tytułu odwołania postępowania lub zmiany jego warunków Oferentom nie 

przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia. 

9. Prowadzący postępowanie nie zwraca kosztów przygotowania ofert. 

10. Decyzje Zamawiającego w kwestii oceny i wyboru są ostateczne i nieodwołalne. 

11. W przypadku odmowy podpisania umowy na realizację zamówienia pomiędzy 

wyłonionym Wykonawcą a Stowarzyszeniem Innowatorów Wsi lub zaistnienia po stronie 

Wykonawcy czynników uniemożliwiających podpisanie Umowy lub realizację Usługi, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłonienia jako Wykonawcy tego Oferenta, którego 

oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów. 

12. Dokumenty przesłane do Stowarzyszenia Innowatorów Wsi w ramach postępowania nie 

podlegają zwrotowi. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z wyłonionym 

w postępowaniu Wykonawcą bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie 

przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia. 

14. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) niespełnione zostały warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 

„wymagania dotyczące oferentów”, 

c) różnice w pozycjach kosztowych przekroczą 10% pomiędzy poszczególnymi 

pozycjami (zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia  

26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia 

finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1351), 

d) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, 

e) oferentem jest osoba fizyczna, o której mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia  26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów 

rolno-spożywczych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1351). 

 

VIII. KRYTERIA FORMALNE 
Zgłoszenie powinno zawierać formalną deklarację o gotowości do przeprowadzenia projektu, 

podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy (przy konsorcjum 

dokumentację podpisuje lider konsorcjum) wraz z następującymi dokumentami: 

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; dla potwierdzenia spełnienia kryterium Zamawiający 

dopuszcza możliwość przedłożenia wydruków z systemu KRS oraz CEiDG;  

2. wykaz usług które spełniają wymagania dotyczące Oferentów. Usługi muszą zostać 

potwierdzone referencjami lub potwierdzeniem należytego wykonania usługi. 

Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy rozstrzygnięta zostanie decyzją Komisji 

składającej się z przedstawicieli Stowarzyszenia Innowatorów Wsi wśród firm, które w 

podanym terminie dostarczą kompletne zestawy dokumentów. 

 

 



IX. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT 
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w jednej kopercie i zaadresować na 

Zamawiającego w następujący sposób: 

 

 

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 
98-215 Goszczanów, Waliszewice 19 

 
OFERTA NA  

    przygotowanie i organizację udziału 15-osobowej grupy z Polski w targach Agrofood  

w Bagdadzie (Irak). Nr postępowania 3/2018 

 

Nie otwierać przed: 10.09.2018 r. godz. 18:00. 

 
 

Koperta winna być również opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy, aby oferty złożone 

po terminie mogły być zwrócone Wykonawcom.  

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 10.09.2018 r. do godz. 16:00. 

Otwarcie ofert odbędzie się 10.09.2018 r. o godz. 18:00. 

 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
Termin związania z ofertą  - 30 dni. 

 
XI. KRYTERIA OCENY 
Przy wyborze oferty Zamawiający, będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

1) część nr I obejmująca przelot uczestników: 

 

 

 

Nr Nazwa Kryterium Waga 

1. Cena brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 70 pkt. 

2. Czas podróży lotniczej do Bagdadu 20 pkt. 

3. Klasa przelotu 10 pkt. 

 

1. Cena – max. 70 pkt. 

 

Kryterium cena (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 

brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem: 

 

Cn 

C = ---------------------- x 70 pkt. 

Cb 

 



Gdzie: 

C  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

Cn – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cb – cena oferty badanej 

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Czas podróży do Bagdadu – max. 20 pkt 

Wykonawca otrzyma 0 pkt jeżeli czas podróży wynosi powyżej 18 h. 

Wykonawca otrzyma 10 pkt jeżeli czas podróży wynosi od 10 h do 18 h. 

Wykonawca otrzyma 20 pkt jeżeli czas podróży wynosi poniżej 10 h. 

 

3. Klasa przelotu – max 10 pkt 

Wykonawca otrzyma 0 pkt jeżeli przelot następuje w klasie ekonomicznej. 

Wykonawca otrzyma 10 pkt jeżeli przelot następuje w klasie biznes. 

 

Maksymalna ilość pkt za ofertę złożoną na część I – 100 pkt. 

 

2) część nr II obejmująca pozostałą cześć przedmiotu zamówienia tj. zakup powierzchni, 

zabudowa i wyposażenie stoiska, obsługa wydarzenia, zakwaterowanie i wyżywienie 

uczestników. 

 

 

Nr Nazwa Kryterium Waga 

1. Cena brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia. 60 pkt. 

2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji podobnych usług. 30 pkt. 

3. Wielkość stoiska w m² 10 pkt. 

 

1. Cena – max 60 pkt. 

Kryterium cena (C) będzie oceniane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 

brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana 

zgodnie ze wzorem: 

 

Cn 

C = ---------------------- x 60 pkt. 

Cb 

 

Gdzie: 

C  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

Cn – najniższa cena spośród badanych ofert 

Cb – cena oferty badanej 

Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji  podobnych usług polegających na 

organizacji wyjazdów na targi międzynarodowe – max 30 pkt.  

Wykonawca otrzyma 0 pkt. - gdy wykaże, że zrealizował 1 podobną usługę o wartości 

powyżej kwoty 200 000 zł brutto; 



Wykonawca otrzyma 15 pkt. - gdy wykaże, że zrealizował 2 podobne usługi o wartości 

powyżej  200 000 zł brutto; 

Wykonawca otrzyma 30 pkt. - gdy wykaże, że zrealizował 3 i więcej podobnych usług  o 

wartości powyżej kwoty 200 000 zł brutto. 

 

3. Wielkość stoiska w m² – 10 pkt. 

Wykonawca otrzyma 0 pkt. - gdy zagwarantowana wielkość stoiska będzie wynosić poniżej 

36 m². 

Wykonawca otrzyma 5 pkt. - gdy zagwarantowana wielkość stoiska będzie wynosić od 36 m² 

do 42 m². 

Wykonawca otrzyma 10 pkt. - gdy zagwarantowana wielkość stoiska będzie wynosić 

powyżej 42 m². 

 

Maksymalna ilość pkt za ofertę złożoną na część II – 100 pkt. 

 

Za najkorzystniejszą w ramach każdej części zamówienia Zamawiający uzna tę ofertę, która 

uzyska najwyższą liczbę punktów. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

 

 

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Płatność za usługę będzie realizowana w następujący sposób:  

- w przypadku zapłaty za usługi lotnicze 100 % ceny płatne w terminie do 14 dni od dnia 

zawarcia umowy; 

- w przypadku płatności za pozostały zakres przedmiotu zamówienia płatność w częściach: 

40 % zaliczkowo w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, pozostałe 60 % w terminie 

21 dni po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający dopuszcza korzystanie z usług podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykupić dla uczestników polisę NNW na sumę min. 

100 000 Euro dla każdego uczestnika. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 50 % wartości przedmiotu umowy w przypadku niezrealizowania 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 

w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy w przypadku nienależytego 

wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy. 

6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku wyrządzenia szkody przewyższającej wysokość ustalonej kary umownej. 

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI 
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie 

przez strony postępowania zawiadomień oraz informacji: 



 pisemnie na adres: 

Stowarzyszenie Innowatorów Wsi 

98-215 Goszczanów, Waliszewice 19 

 drogą elektroniczną na adres: kontakt@innowatorzywsi.pl 
 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA: 
1) Formularz ofertowy; 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie stoiska na targach Agro-Food 

 

 

Maria Łuczak – Prezes Zarządu 

Agnieszka Łuczak – Członek Zarządu 

mailto:kontakt@innowatorzywsi.pl

