Nowy Targ, 19.10. 2017 r.
ZP.ZO.5.2017
Zapytanie ofertowe
1. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Zamawiający:
Związek Podhalan w Polsce
Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
3. Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie Warsztatów z zakresu przerobu baraniny i jagnięciny.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego.
4. Termin i miejsce realizacji: 25-26 listopada 2017 r., w Domu Podhalan w Ludźmierzu
5. Składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Korzystanie z usług podwykonawców:
Zamawiający dopuszcza możliwośd korzystania z usług podwykonawców.
7. Miejsce i termin składania ofert:
 osobiście na adres: al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
 pocztą na adres: ul. al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zwiazek-podhalan.pl
Oferty należy złożyd do dnia: 10.11.2017 r.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej,
zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem
umowy z Zamawiającym. Oferta złożona w formie elektronicznej powinna byd skanem
wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęd oferenta.
8. Sposób składania ofert:
Oferty należy składad wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego.
9. Termin związania ofertą: 30 dni
10.

Kryteria wyboru oferty:

100% cena
11.

Ocena i wybór oferty:
Projekt „Szlak Kultury Wołoskiej” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty
przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem
ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z
tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw
Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd żądania wyjaśnieo od
Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów
oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w
pkt. 3 zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
(najniższa oferowana cena/badana oferta)*100 pkt
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwad
Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
12.

Oferowana cena powinna byd wyrażona w PLN.

13.

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania

kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązao w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
14.

Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.
15.

Płatnośd realizowana będzie przelewem.

16.

Osoba do kontaktu: Anna Kowalczyk, Tel. 606 331 004.

załącznik:
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Załącznik do zapytania ofertowego z dnia 19 października 2017 r.
…………………………….
Nazwa oferenta
…………………………………
Adres oferenta
…………………………
Nr tel.
……………………………
Adres e-mail
Formularz ofertowy
Przedstawiam ofertę cenową na:
Zorganizowanie warsztatów z zakresu przerobu baraniny i jagnięciny w dniach: 25-26
listopada 2017 r., w Domu Podhalan w Ludźmierzu
Łączna kwota brutto ………………….. zł. (słownie: ……………………………………………………………..
złotych)
Lp.

Przedmiot oferty

Cena brutto

zapewnienie miejsca realizacji warsztatów wraz z aranżacją,

1

………….. zł.
2.
3.

zapewnienie min. dwóch instruktorów prowadzących warsztaty na temat
wyrobów przerobu baraniny i jagnięciny

………………. zł

zapewnienie zakwaterowania 15 uczestnikom warsztatów
.……………. zł

4.

zapewnienie wyżywienia 15 uczestnikom warsztatów
..…........... zł.

5.

zapewnienie materiałów do prowadzenia warsztatów.
..…........... zł.

razem
……………… zł
1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji
przedmiotu zamówienia.
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2. Oświadczam/y, iż uważam/y się związany/mi niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej
wykonanie zadania.
4. Oświadczam/y, że akceptuję/my treśd zapytania ofertowego oraz opis przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
5. Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy powiązany/i osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązao w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,

…………………………………
Miejscowośd, data

………………………………
Pieczęd i podpis

oferenta
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