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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01l01Dafi
I.

Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Doradców na Rzęcz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Torvarowa 9115, 1 0-959 Olsztyn,
NIP: 739-3 5ż-34-82. REGON: 280011419,

ll. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w celu

opracowania

materiałów na potrzeby rezultatu pracy intelektualnej nr 1: [O1] Zaprojektowanie systemu
e-leaming do nauczania technik rolnictwa precyzyjnego oraz geoinformatyki (z bieżącym
dostępem on-line) na potrzeby projektu o numerze 2016-1-PLOl-KA202-026754,,Agro e-

2.
3.

learning - rolnictwo precyzyjne z elemęntami geoinformatyki" realizowanego w ramach
Programu Erasmusł.
Szczegółow_ł, opis przedmiotu zamówienia przedstaw,iony został w Załączniku nr 1 do
niniej szego zaproszenia.
Wykonawca nrusi przedstawić ofertę obejmującą całośćzamówienia. gdyż zamówienie
nie zostało podzielone na wyodrębnione częścii musi być zrealizowane w całości.

4.

ZamawiĄący zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia ptzez
Wykonawcę.

III.

Termin wykonania zamówienia

1,

Termin realtzacjt zamówięnia: a2.02.2a17 r. - 30.04.2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

1.

2.

3.

v.

Oferta z zaŁącznlkami winna byc sporządzona na określonylnptzez zanrawiającego
fbrrnularzu ofertowy,m lub zgodnie z treściąodpowiedniego formularza dołączonego
do zapytania,
Oferta rł,inna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką,
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.

Mieisce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Towarowa 9175. 10-959

2.

Olsztyn.
Termin składania ofert upływa dnia 23.01.2017 r. o godz. 1ó:00

VI. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

1.
1.

2.
3.
4.

Posiadają wykształcenie wyźsze.
Posiadają niezbędną wiedzę. kwalifikacje i doświadczenię do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Posiadają doświadczenie z zaktesu tworzenia i wdrazania technologii cyfrowych,
Posiadają zdolności organizacyjne.
Składają ofertę jako osoba {tzyczna.

PĄekt

nr 2a!6-I-PL0!-KA202-0ż6754 pt. ,,Rolnictwo precyzyjne z elementami geoinformatyki
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus*
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w

uczestniczącej

zarządzaniu, wdrazaniu

VIl.Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ

3.

kontroli

i

1. Wykonawca określicenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo

2.

i

+.

słownię. Cenę
zamówienia naleĘ określićw formularzu ofertowym stanowiącym Zńączńk rr 2 do
ni ni ej szego zapytania.
Cena podana przez Wykonawcę musi zawięrac wszystkie koszty wykonania
przedmiotu zamówienia,
Wszystkie ceny określone ptzez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierowałprzy wyborze oferty

1. Oferty zostaną ocenione za pomolą systemu
kryterium; cena - 100%

2.

punktowego, zgodnie

z

ponlższym

Maksymalnąllczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca. który zaproponuje nĄnizszą
całkowitą cenę za reallzację zamówienia, natomiast pozostali \Vykonawcy otrzymają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie zponlższym wzorem:

a
P= -N
Cou

x100

gdzie
C\i - najnizsza zaoferowana cena,
Con - Cena zaoferowana w,ofercie badanej

IX.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wylrorze ofer§ w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia puttlicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą. który przedłożyofenę

2.
3.
4.

najkorzystniejszą z punktu widzenia Ęteriów przyjętych w zapytaniu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonarvcy.
ZamawiĄący zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym
terminie i miejscu podpisania umowy.
Projekt umowy, jaka zostanię zawarta z wybranym Wykonaw,cą starrowi ZŃącznik nr
a
J.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykorrawcami
Wanda Sierpińska, tel./fax: (89) 534 44 50, 664 448 937. e-mail:

:

jest:

.

Załączniki:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia,
Załączntk nr 2 : Formularz oferlowy.
Zńączntknr 3: Projekt umowy.
Załączńknr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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