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Olsztyn, dn. 08.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarz,vszellie Doradców na Rzecz Rozł,oju Obszarór,v Wie.iskich
ul. Towaror,va 91 1 5, l0-959 Olsztyn"
NiP: 739-352-34-8ż. REGON: 28007l 4 1 9.

[I. Opis przedmiotu zamówienia
l. Przęclmiotem zamówienia jest

organizacja transportu na potrzeby 2 motlilności
zagranicznych, 4-tygodniowych praktyk dla 4? osób (2 x 21 osób), w ramach projektrr
,oZawołJołvi rolnicy przyszłościąnowoczesn€go Agrobizne§uo' finansowanego ze śroclków
Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektu: 2016-1-PL01-KA102024672.
Szczegółorvy opis przedmiotLr zamówienia przedstawion,v został w Załączniku nr

2.

l

do niniejszego

zaproszenia.

3.

Wykonawca musi przedstawić ofeftę obejrnLrjącą całośćzamór.vienia, gdyż zamówienie nie zostało
podzielone na wyodrębnione częścii musi byc zredrizowane w całości.

III. Termin wykonania zamówienia

t.

Termin realizac.ii zamówienia: 01.03-31.05.2017 r.

lV. Opis sposobu prrygotowania ofeń
1. Oferta z załącznikalni w-inna być sporządzona na określonym przęz

zamawiającego formularzu
ofeftowym lub zgodnie z treściąodporviedniego fonnularza dołączonego do zapytatria.
Oferta winna być sporządzona w jęryku polskim. napisana na komputerze lub inną trwałą,
cą.telną techniką.
Oferta musi być podpisana przez osobę uporr,ażnioną do reprezentowania Wykorawcy, zgodnie z
fonną reprezentacji Wykonawcy określorra w rejestrze handlowyrn lub innym dokunrencie
rej estrowy-m. właściwymd la formy organ izac1,, nej Wykon awcy.

2.
3.

j

V.
1.

2.
3,

Miejsce oraz termin składania ofert
Of-erty naleĄ składać w- siedzibie Zalnawiającego przy ul. Towarowa 9ll5, 10-959 Olsztyn;
opisując koperlę jak poniżej: organizacja transportu na potrzeby 2 mobilności zagranicznycho
4-Ęgodniorłych prakĘk dla 42 osób (2 x 21 osób)o w ramach projektu ,,Zawodowi rolnicy
prryszłoŚcią nowoczesnego Agrobiznesu" finansowanego ze środków Programu POWER,
Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, n r proj ektu : 2al6-I-PL0 1 -KAl 02-0 ż467 2.
OfeĘ lnozna przesyłać clrogą mailową na adres: biuro@agroplus.pl
Termin składania ofefi upĘwa dnia ś.a2.2017 r. o godz. 10:00

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

l.

Wykonawca określicenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słownie. Cenę zamówierria nalezy
określićw formuIarzu ofeńowym stanow-iącym Załączniknr 2 do niniejszego zapy.ania.
Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-02467ż 1estwspółfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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2. Cena podana ptzez Wvkonalvcę musi zawierać wszystkie kosz§ ,iłykonania przedmiotu
zamór,vienia oraz ewentuałrre upus§ oferowane przez Wykonawcę.

3. Wsą,stkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone

na okres ważnościumowy i nie będą

podlegały zmianołn.

VU. Opis kryteriówo którymi zamawiający będzie się kierował p.ry wyborze oferty
l. Of*,ty zostaną ocenione za pomocą systenru punktowego. zgodnie zponiższ5łm kryterium:
I00%

ż. Maksymalną liczbę ptrrrktów

cena

-

(l00) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą

cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzynrają odpowiedrrio mniejszą
1iczbę punktów zgodnie zponiższym wzofem:

r
P: '*

Cuu

x100

gdzie:
C.;

- najnizsza

Cg3

-

zaoferorvana cena,

Cena zaoferowana rv ofercie badanej

VIII.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione p0 wyborze
zawarcia umowy w sprawie zamów,ienia publicznego

1.

2.
3.

4.

celu

Zamavłiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożyofefię najkorzystniejszą z punktu
rł,idzenia kryteriów przy,jętr ch w zap_vtaniu,
O wyborze rrajkorz;-strriejszej oferty zostaną powiadomieni w-szyscy Wykonalł,cy.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego of'erta została wybrana, o planowanym terminie i
miej sctl podpisan ia umo\\),
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z rvybranym Wykonawcą stanowi Załączniknr 3.

IX.
1.

oferĘ w

Osoby uprawnione do porozumiełvania się z wykonawcami

Osobą uprar.vnioną do bezpośredniego kontaktowarria się z Wykonawcamijest:
l: ;:;, : . ,. ,. :,, , ,
Wanda Sierpińska. tel.1fax: (89) 534 44 50. 664 448 O"
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Załącznik|.

ZaŁącznlk nr l: Opis przedmiotu zamór,vienia,
ZŃącznik nr 2: Fonnularz ofeńowy,
ZaŁącznik nr 3: Projekt umowy.

Potwierdzam odbiór* zaprĘania ofertowego wraz z załącznikami w dniu

,. (podpis i pieczęć rferenta)
xPotwierdzenie odbioru dotyczy potencjalnych oferentów, którzy otrzymali zapytanie w formie papierowej
Projekt nr 2016-1-PL0l-KA102-024672 jest współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

