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ZAPYTANIE OFERTOWB

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozr,voju Obszarów Wiejskich
ul. Towarowa9115. 10-959 Olszłn.
NrP: 739-35ż-34-8ż, REGON : ż8007 l 4I9,

U. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zanrórł,ienia jest usługa turystyczna polegająca na organizacji mobilności
zagranicznej dla 42 osób w Grecji, lv ramach projektu ,,,Zawodowi rolnicy prryszłością
nowoczesnego Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i
Szkolenia Zawodowe, nr projektu : 20 1 6- 1 -PL0l -KAl 02- a2 $7 ż.

ż. Szczegółow5,,opis przedmiottr zamówienia przedstawiony został w Załączlliku nr i do niniejszego
zaproszenia.

3. Wykonaw,ca musi przedstawić olbńę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało
podzielone na wyodrębrriorre części i musi być zrealizowalle w całości.

III. Termin wykonania zamówienia

l. Tennin realizacji zamówienia: 01.03-31.05.2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta z zŃączllikami wirrna być sporządzota na określonym ptzęz zafinwiającego fomtlla,rzu
ofertowym lub zgodnie z treścią odpowiedniego fonrrularza dołączonego do zapytania.

ż. Oferta winna bvć sporządzona w jęryku polskirn, napisarra na komputerze lub inną trwałą,
czyelną techniką.

3. Oferta rnusi być podpisana przez osobę uporvaznioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlorvynl lub innym doktlmencie
rej e strowyrn. w,łaśc irłyrn d la fonny organizacyj n ej Wykonalvcy.

4. Do ofeĘ nalery dołącąvć kopię zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznyclr.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty naleĘ składać w siedzibie Zamalviającego przy ul. Towaror,va 9115, 10-959 Olszfyn:

opisując kopertę jak poniżej: usługa turysĘczna polegająca na organizacji mobilności
zagranicznej dla 42 osótl w Grecji, w ramach pĘektu ,rZawodowi rolnicy prryszłością
nowoczesn€go Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie i
Szkolenia Zawodowe, n r proj ektu : 20 16-1 -PL0 1 -KAl 02- 0ż467 2.

ż, Oferty moźna przesyłać drogą mailową na adres: biuro@agroplus.pl
3. Termin składania ofeń upĘwa dnia 15.02.2017 r. o godz. 10:00

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
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1. Wykonawca określi cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo j słorvnie, Cenę zamówierria nalezy

określić w fornrula,rzu ofeńorł,ym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Cena podana przez Wykonarł,cę musi zawierać rvszystkie kosży wykonania przedmiotu

zamówienia oraz e$,entuaIne upusĘ oferowane przez Wl,konawcę.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres rvazności ul11owy i nie będą

podlegaĘ" zmianom.

VU. Opis kryteriów, którymi zarnawiający bęrlzie się kierował przy wyborze oferĘ

l . OfeĄ zostaną ocenione za pornocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena -
l00oń

ż. Maksymalną liczbę punktów (l00) ofi,zyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą
cęnę za realizację zamówienja, natomiast pozostali Wykonawcy otrąvmają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzoretn:

(-
P= -N x100

Coo

gdzie:

C5 - najnizsza zaoferowana cena,

Cog - Cena zaoferorvana w ofercie badanej

VilI. lnformacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnion€ po wyborze oferĘ w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia pulrlicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedŁaĄ ofertę najkorzystlrlejszą z punktu
widzenia kryteriów przyję§ch w zapytalliu,

ż. O wyborze najkorzystlriejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci.
3. Za:malliającv zawiadomi Wykonawcę, którego ofefta została w)rbrana, o planowanym terminie i

miejscu podpisall ia ulnowy.
4. Pro_iekt umowv, jaka zostanie zawatta z wybranym Wykonawcą stanor,vi Zńącznik nr 3.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktor.vania się z W_vkonarvcami jest:

Wanda Sierpińska. tel./fax: (89) 534 44 50. 664118 937, e-mail: bi lgs.pl
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Załączntki:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia,
Załącnllk nr 2: Fotmularz ofeftowy.
ZŃączlllk nr 3: Projekt umo\Ąy.

Potwierdzam odbiór* zap7Ąania ofeltowego wraz z zaŁącznikami

...... (podpis i pieczęć oferenla)
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