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ZAPYTANIE OFERTOWE nr

Olsztyn. dn, 01 .02.2017 r.
01/02lż017

l. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Doradców na Ptzęcz Rozwoi u Obszarórł, V/i
ul. Towarowa9lI5, 10-959 Olsztyn,
NiP: 739-3 52-34-82, REGON: 2800] 1419.
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II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry merytorycznej w- celu

2.
3.
4,

opracowania

materiałóu,na potrzeby rezultatu pracy intelektualnei nr 2: [O2] Opracowanie materiałów
szkoleniowych dla systemu e-learning \ry zakresie technik rolnictwa precyzyjnego
i geoinformatyki na potrzeby projektu .,Agro e-leatning" - rolnictwo precyzyjne
z elernentami geoinformatyki realizowanego w ramach Programu Erasmus*.
Szczegółowy opis przednriotu zamówienia przedstarviony został w Załączniku nr 1 do
niniej szego zaproszenia.
Wykonawca musi przedstawić oferlę obejmującą całośózamówienia, gdyż zamówienie
nie zostało podzielone na wyodrębnione częścii musi być zrealizowane w całości.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonaw-cę.

III.

Termin wykonania zamówienia

1.

f'ermin ręaltzacii zamów,ienia: 01.03.2017 r. - 30.06.2017 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

1.

2.

3.

V.

O1brla z zŃączntkami winna być sporządzona na określonym przęz zamawiającego
fotmularzu ofęrlowym lub zgodnie z treściąodpowiedniego formularza dołączonego
do zapl.tania,
Oferla winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką.
Oferta musi być podpisana ptzęz Wykonawcę.

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawtającego pr4l ul. Towarowa 9/15. 10-959
Olsztyn.
2. Termin składania oferl upływa dnia t5.02.ż0l7 r. o godz. 16:00

VI. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którry:
1. Posiadają wykształcenie wyzsze,
1. Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia.
dośrviadczentę z zakresu tworzenia i wdrażania technologii cyfrowl,ch,
Posiadają zdolnclści organizacyjne.
Składają oferlę jako osoba ftzyczna.

ż. Posiadają
3.

4.

PĄekt

nr 2016-1-PL0l-KA202-a2675Ą pt. ,,Rolnictwo precyzyjne z elementarni geoinformatyki
jest wspóŁ{inan§owany ze środków Unii Europejskiej w ramach pfogramu Erasmus*

E

Erasmus+
.'1!l§,,,

5. Nie są zatrudnieni w instytucii uczestniczącej w

zarządzaniu, rvdrazaniu

realizacj i Progranlu ERAS M US+.
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VII.Opis sposotlu obliczenia ceny oferĘ

1. Wykonawca określicenę brutto zamót,ienia w PLN cyfrorł.o i słownie. Cenę

2.
3.

zamówietria należy określićr.ł, formularzu ofertowym stanowiącym Zńącznlk nr 2 do
niniej sze go zaprtani a.
Cena podana przęz Wl,konarłrcę mrrsi zawlęrac wszystkie kosńy rłykonania
przedmiotu zamówienia,
Wszystkie ceny określaneptzez Wykonawcę zostaną ustalone na okres wazności
umowy i nie będą podlegały zmianom.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierorvalprzl w,ytlorze oferty
systemu punktorł,ego, zgodnie z poniższym
kryterium: cęna- 100%
Maksymalnąliczbę punktów,(i00) otrzyma Wykonaw,ca, którl.zapropontrje najniższą
całkowitą cęnę za realizację zamów-ienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzl,mają
odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie zponiższym wzorem:

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą

2.

C-P= -n
Cou

x100

gdzte:
CN - nainizszazaofqowana cena.

Coe

-

Cena zaoferowana w ofęrcie badanej

IX.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyłrorze oferfy w celu
zawarcia umowy w sprawie zamółvienia publicznego

l.

Zamawtający podpisze umowę z Wykonawcą. który przedłoż7,ofertę
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapltaniu.
ż. O rłyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszysc.v Wykonawcy.
3. Zamawtąąc.v zawiadomi Wykonaw-cę, którego oferta została wybrana, o planowanl.m
terminie i miejscu podpisania umo\Ą.v.
4. Projekt umowy. jaka zostanie zawarta z w_vbranym Wykonawcą stanow-i Załącznlk nr
a

J.

X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą upralvnioną do bezpośredniego kontaktowania się z W,vkonaw-cami

jest:

Załączniki:
Załączntkrn 1: Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznlk nr 2 : Formularz ofertowy,
ZaŁączntknr 3: Projekt umowy.
Zńączńknr 4: Oświadczęruę o spełnieniu warunków udzińlw postępowaniu
Projek1 nr 20ló- l -PL0 ] -KA202-a26754 pt..,Rolllictu.o precyzyjne z elementami geoinfbrma§ki
jest współfinansołl-any ze środkórv Unii Europejskiej lv ramach programu Erasmus*

