Człuchów. 23.11.2015r.

ROLA Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 19
77-300 Człuchów
Zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE

……………………………………..
Nazwa i adres oferenta
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na :
1) Opis przedmiotu zamówienia
Biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020” wraz z wymaganymi załącznikami.
dla operacji: ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ DO ELEWATORA W CZŁUCHOWIE.
Biznesplan musi zostać przygotowany na obowiązującym formularzu Biznes_Plan_4.2 PROW 2014-2020_,
udostępnionym przez ARiMR na swojej stronie www, z uwzględnieniem rozporządzeń i instrukcji dla działania
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój ” oraz uwzględniając
kryteria oceny formalnej, technicznej i ekonomicznej wniosków o dofinansowanie.
2) Warunki udziału w postępowaniu
Oferenci muszą spełniać niżej wymienione warunki:
a) znajdować się z w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
b) nie znajdować się w stanie upadłości i likwidacji
c) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania niniejszego zamówienia
3) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1
Cena 100%
4) Opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena oferty – 100%
Liczba punktów w kryterium cena zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
LC = CMIN/CO x100 pkt x 100%
Gdzie:
LC – liczba punktów za kryterium cena
CO – cena netto oferty
CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
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5) Informacja na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
5. pozostawaniu z zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób
6) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2015r.
7) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu : 30.12.2015r.
8) Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego :
ROLA Sp. z o.o.
Ul. Słowackiego 19
77-300 Człuchów
9) Akceptowalne formy składania ofert:
Oferty muszą być przesłane listem, pocztą kurierską lub złożone osobiście w siedzibie firmy.
Niedopuszczalne jest przesłanie oferty mailem lub faxem.
W przypadku ofert, które będą wysyłane pocztą/kurierem, liczy się data wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego.
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta Biznesplan.
10) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT
termin realizacji zamówienia
termin ważności oferty
podpis i pieczęć oferenta
11) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
Z poważaniem,
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