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Ubocze, dnia 10.08.2016 r.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie”
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
NIP 616-152-81-17
REGON 020828781
tel.757813163
e-mail: animacja@lgdpartnerstwoizerskie.pl
www.lgdpartnerstwoizerskie.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie” zwraca się z prośbą o
przedstawienie oferty na wynajęcie sali szkoleniowej oraz zapewnienia cateringu podczas dwóch
dni szkoleń organizowanych w ramach PROW 2014 – 2020.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem usługi jest wynajęcie sali szkoleniowej wyposażonej w projektor multimedialny i ekran
oraz zapewnienie cateringu dla grup szkoleniowych.
Zamówienie dotyczy wynajęcia sali podczas dwóch dni szkoleń 8 - godzinnych odbywających się na
obszarze LGD Partnerstwo Izerskie w terminie 3 – 4 września 2016 roku.
W dniu 3 września zapewnienie cateringu dla 17 osób. (2 przerwy kawowe, obiad)
W dniu 4 września zapewnienie cateringu dla 15 osób. (2 przerwy kawowe, obiad)
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- oferują wykonanie usługi na obszarze LGD Partnerstwo Izerskie.
Dodatkowe wymagania :
Cena ma zawierać koszt wynajęcia sali oraz zapewnienia cateringu dla grup szkoleniowych.
Termin realizacji zamówienia:
3-4 września 2016
Kryterium oceny oferty:
Cena 90%
Warunki lokalowe i lokalizacja- 10%
Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający ma
przeznaczoną na realizację zamówienia,
- wymagana jest zmiana opisu przedmiotu zamówienia z uwagi na powstałe okoliczności.

Rozstrzygnięcie postępowania
- zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez udostępnienie na
stronie internetowej notatki z wyboru wykonawcy. Zamawiający informuje, że nie będzie z własnej
inicjatywy powiadamiać o wyniku postępowania oferentów, których oferta nie została wybrana.
- Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn.zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie
zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 powinny złożyć
swoją ofertę na załączonym formularzu (Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego) osobiście w biurze
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie” lub pocztą na adres: Stowarzyszenie
„Lokalna
Grupa
Działania
Partnerstwo
Izerskie”
Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski
lub poprzez e-mail: animacja@lgdpartnerstwoizerskie.pl
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.

Dyrektor Biura LGD
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
..........................................................................
(nazwa firmy)

..........................................................................
(adres siedziby)

..........................................................................
(telefon, e-mail)

OFERTA
dla
Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Izerskie”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dotyczące przedstawienie oferty na wynajęcie sali szkoleniowej
oraz zapewnienia cateringu podczas dwóch dni szkoleń organizowanych w ramach PROW 2014 – 2020.

1. Kwota wykonania zamówienia zgodnego z zapytaniem ofertowym…………………… zł brutto
(słownie:……………………………………………………………….……………………..).
2. Proponowana cena brutto za wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym
zawiera wszystkie koszty, jakie Zamawiający ponosi w przypadku wyboru przedłożonej oferty.
3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 17 sierpnia 2016 r.
4. Akceptuję warunki płatności – 30 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury
Zamawiającemu.
5. Oświadczam, że:
- posiadam uprawnienia do wykonania ww. czynności
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem niezbędnym do
wykonania zamówienia.
- zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i w pełni ją akceptuję.

……………………………………
/ data i podpis Wykonawcy/

