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ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazw,a i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarórv Wiejskich
ul. Tow,arow-a 9l 15, 1 0-959 OlszĘ,rr.
NIP: 739-352-34-8ż, REGON: 28007 l 4] 9.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja transportu na potrzelry realizacji 2-tygodniowych
prakĘk zagranicznych dla 36 osób w ramach projektu ,,Załvody przyszłości-wsparcie
rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej" finansowanego ze środków
Programu POWER, Kształcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektu: 2017-|-PL01-KA102-
038140.

2. Szczegółolvy,opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr -l 
do nirriejszego

zaproszenia.

3. Wvkonalvca nrusi przedstarvić ofeńę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówielrie nie zostało
podzielone na rvyodrębnione części i musi byó zrealizo\ł/ane w całości.

III. Termin wykonania zamówienia

l. Termin realizacji zamórvienia: 15-28 października 2077 r.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta z załączllikami rvinna być sporządzona na określonym przez zarnawiającego formularzu
ofeftorłym 1ub zgodnie z treścią odporviedniego formularza dołączonego do zap,ltania.

2. Ofefta winna być sporządzona w jęz".rku polskim, napisana na kotnputerze lub inną trr,vałą,
cątelną techniką.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę upor,vazniot-lą do reprezentor.vania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonarvcy określoną w rejestrze handlorvyrn lub innvm dokumencie
rej e strowym, właśc i w,ym d 1 a formy organi zacyj nej W ykon awc_v.

V. Miejsce oraz termin składania ofeń
1. OfeĘ nale§ składać w siedzibie Zamawtającego prĄ,, ul. Towarowa 9115. l0-959 OlszĘn;

opisując kopertę jak poniżej: organizacja transportu na potrzeby realizacji 2-Ęgodniowych
prakĘk zagranicznych dla 36 osób w ramach projektu ,,Zawody przyszłości-łvsparcie
rozwoju kompetencji w zakresie energeĘki odnałvialnej" finan§owanego ze środków
Programu PO'WER' Ksztalcenie i Szkolenia Zawodoweo nr projektuz 2017-1-PL0l-KAl02-
038140.

2, Ofeąv mozna przesyłać drogą mailową na adres: biuro@agroplus.pl
3, Termin składania ofert upĘrva dnia2ż.09.2a17 r. o goclz. 10:00

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferĘ

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-038140 jest współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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Załączniki:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamów,ienia,
Zńącznik nr 2: Formularz ofeftowy.
Załącznlk nr 3: Projek umow_v.

Potwierdzaln odbiór* zaprtania ofeftowego wraz z załącznikami w

-.,,"-H*l?-ffi::ł§,-:* E
l. Wykonarvca określi cenę brutto zamówienia w PLN cyfrowo i słorł.nie, Cenę zamówienia należy

określić w formularzu ofertowym stanowiącym ZŃącznlk nr 2 do niniejszego zapytania.
2, Cena podana ptzez Wykonawcę musi zawierać i.vszystkie kosźy wykonania przedmiotu

zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonalvcę.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres rvazrości ulnowy i nie będą

podlegaĘ zmianom.

VII. Opis kryteńów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wylrorze ofeĘv

1. OfeĄ zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterirrm: cena -
100%

2. Maksymalnąltczbę punktów (l00) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą
cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonarvcy otrzymają odporviednio mniejszą
liczbę punktórv zgodnie z poniżs4.-m wzorem:

p: C* 
,tr00

Cou

gdzie:

Cx - najrlizsza zaoferowana cena,

Cog - Cena zaoferowana, w ofercie badane.i

VilI. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnion€ po wyborze ofer§ w celu
zawarcia umow), w sprawie zamówienia publicznego

l. Zalnawiając,v podpisze umowę z Wl,konaw,cą. który przedłoĄ ofertę najkorzystrriejszą z punktu
widzenia Ę,teriów prąvję§ch w zapltaniu.

2. O wyborze najkorzy-stniejszej ofeĄ zostaną powiadomieni wszyscy Ofęrenci.
3. Zamasvia_iący zawiadomi Wykonawcę, którego ofefia została wybrana, o planor.valrym terminie i

miej scu podpisania umowy.
4. Projekt ulTlowv, jaka zostanie zav,arla z wybranym Wykonawcą stanowi Załączniknr 3.

IX. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
WandaSierpińska,tel.ifax: (B9)5344450,66444B937,e-rnail: :, _ ,,,,:::;,,

.. (podpis i pieczęc oferenta)

*Potwierdzenie odbioru dotyczy potencjalnych oferentów, którzy otrzymali zapytanie w formie papierowej

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-038140 jest współfinansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
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