„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.01.2021 r.
na wyposażenie

I. Informacje ogólne.
1. Zamawiający: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, ul. Piłsudskiego 23, 07-100
Węgrów, NIP: 8241761940.
2. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu międzynarodowego współpracy pt. „Kuchnia nas
łączy” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
3. Razem nakład:
a) Namiot: 1 sztuka;
b) Stół cateringowy bankietowy składany: 10 sztuk;
c) Ławka składana: 20 sztuk;
d) Krzesło składane: 40 sztuk.
II. Przedmiot zamówienia.
1. OPRACOWANIE GRAFICZNE, WYKONANEGO WYPOSAŻENIA Z NADRUKIEM ORAZ ICH
DOSTAWA.
2. Zamówienie obejmuje:
a) opracowanie projektu graficznego, korekta graficzna;
b) wykonanie wyposażenia z nadrukiem po akceptacji Zamawiającego - projekty graficzne będą
uzgadnianie drogą elektroniczną;
c) dostawa wyposażenia do siedziby Zamawiającego.
3. Umieszczenie na wyposażeniu wymaganych przez Zamawiającego trwałych nadruków odpowiednich
logotypów zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Wykonawca przyjmuje do
wiadomości, że logotypy muszą być czytelne. Przyjmuje się, że minimalna wielkość (wysokość) znaków
graficznych to 1 cm. Stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Oferent musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte
wykonanie przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest
i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania.
5. Oferta powinna być sporządzona na formularzy ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
6. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący namiotu:
1) 1 sztuka;
2) wymiary 4x12 m., wysokość 2,5-3,5 m.;
3) z oknami;
4) z nadrukiem.
7. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący stołów cateringowych bankietowych składanych:
1) 10 sztuk;
2) wymiary po rozłożeniu: szer. 70 cm. x dł. 152 cm. x wys. 74 cm.;
3) blat z twardego tworzywa HDPE.
8. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący ławek składanych:
1) 20 sztuk;
2) szer. 25 x gł. 180 x wys. 43 cm;
3) materiał: rurki stal malowana proszkowo, poszycie: polipropylen.
9. Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący krzeseł składanych:
1) 40 sztuk;
2) materiał : pianka, metal, PP (polipropylen), PVC.

III. Planowany termin wykonania zamówienia.
1. Termin wykonania zamówienia: 26 luty 2021 rok.
2. Po całościowym, prawidłowym i terminowym wykonaniu usługi wykonawca wystawi fakturę za realizację
zamówienia, która zostanie opłacona w ciągu 21 dni.
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące wymogi:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują potencjałem
osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia oraz prowadzą działalność gospodarczą związaną z
zakresem niniejszego zlecenia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie są objęci postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym oraz nie zalegają z uiszczeniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
2. Istnieje możliwość zakończenia postępowania wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert bez podania
przyczyny.
3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone
w szczegółowym zakresie zamówienia.
2. Cena podana przez Oferenta nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zadania zostanie o tym fakcie
powiadomiony i zostanie wdrożone przygotowanie zamówienia.
4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiających w oparciu o następujące kryteria oceny oferty:
a) Cena brutto = 100 pkt.
5. W przypadku zdobycia przez oferentów takiej samej liczby punktów Zamawiające dokona wyboru oferty
w oparciu o najkorzystniejszą cenę za usługę. Jeżeli to okaże się nie skuteczne, o wyborze oferty będzie
decydowała data i godzina złożenia oferty (liczy się data i godzina wpływu oferty do biura LGD).
VI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres lgdbadzmyrazem@gmail.com pocztą tradycyjną lub
złożyć w biurze Stowarzyszenia – LGD „Bądźmy Razem” ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów.
2. Termin składania ofert upływa dnia 14.01.2021 r. o godz. 15:00.
3. Ofertę można składać tylko na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być opatrzona podpisem.
5. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów w szczególności koszty dostawy, nadruku,
produkcji oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiających zamieszczone w niniejszym
zapytaniu ofertowym.
6. Oferty niewypełnione i niepodpisane oraz złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 2, nie podlegają
ocenie.
7. Do porozumiewania się z Oferentami w sprawie zapytania upoważniona jest pani Mariola Kiełek, tel.
505 100 035 mail: lgdbadzmyrazem@gmail.com
VII. Informacja dla Oferenta.
1.
2.
3.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje
powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

