/LOGOTYPY UNIJNE zgodne z realizowanym/planowanym dofinansowaniem/
Miejscowość, data zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE
w związku z realizacją projektu: ………………………………………………………………………
zapraszamy do składania ofert na
…………………………………………………………………………………………………………..
I.

TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
…………………………………………………………………………………………………...

II.

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
…………………………………………………………………………………………………...

III.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia: ………………………………



za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ………………………………
za pośrednictwem poczty na adres firmy lub osobiście: ………………………………

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV.

V.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): ………………………………
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
3. Termin realizacji: w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
DODATKOWE WARUNKI:
1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym i zawierać co najmniej:





nazwę i adres oferenta,
datę sporządzenia,
termin ważności oferty,
cenę netto w PLN

2.
3.
4.
5.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem Oferenta w zakresie braku powiązań z
Zamawiającym zgodnie z pkt. VIII, ppkt. 2 niniejszego Zapytania ofertowego.
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VI.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert są:
a. cena netto – 60%
b. termin realizacji zamówienia – 20%
c. warunki płatności – 20%

VII.

WAGI PUNKTOWE I SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO
KRYTERIUM OCENY OFERT:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny
kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt.)
a. cena netto - maksymalnie do uzyskania jest 60 pkt.
b. termin realizacji zamówienia – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.
c. warunki płatności - maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt.

Lp.

Nazwa

Sposób oceny / przyznawania punktów

Maksymalna
ilość punktów
dla danego
kryterium

Oferent, który zaoferował najniższą cenę netto otrzymuje 60 pkt.
Dla pozostałych oferentów punktacja za cenę będzie obliczana wg wzoru:
1

Cena netto

najniższa oferowana cena netto
C = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena netto w ofercie badanej

60

Ocena kryterium wg wzoru:
2

Termin realizacji
zamówienia

najkrótszy czas realizacji zamówienia [liczba dni]
TR = ----------------------------------------------------------------------- x 20 pkt
czas realizacji zamówienia [liczba dni] oferty badanej

20

Punkty przyznawane są za przedstawione w ofercie termin płatności:
3

Termin płatności





poniżej 7 dni – 0 pkt.
7-14 dni – 10 pkt.
powyżej 14 dni – 20 pkt.

20

VIII.
WYKLUCZENIA:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna,
tzn. gdy jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonego w punkcie VI
niniejszego zapytania ofertowego,
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej
konkurencji,
c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d. Oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej
oferty,
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e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. V niniejszego
zapytania ofertowego.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
IX.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Wszelkie zapytania odnośnie oferty należy składać na adres: ………………………..

X.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego
trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej,
ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności gdy:



postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
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Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Dane Oferenta
Pytanie

Odpowiedź

Nazwa Oferenta

Adres Oferenta

Data sporządzenia oferty
Termin ważności oferty
Termin realizacji zamówienia
Termin płatności

Osoba kontaktowa

Wycena
Działanie

Cena netto

................................................................
Data i podpis Oferenta
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