Barzkowice, dnia 19.10.2016 r.
SPD.081.1.24.2016.JJ

Zapytanie ofertowe
I. ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, tel. 91 561 37 00 do 02, fax 91561 37 91
NIP: 854-00-16-836, REGON: 001047305
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest druk i skład zaproszeń wraz z dostawą do Zamawiającego, 60
sztuk, format A4, papier do druku cyfrowego (matowy, 160g/m2), na potrzeby realizacji
konferencji ,,Wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego w produkcji, obrocie i
przeznaczeniu na cele paszowe”.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja zamówienia odbędzie w terminie do 31.10.2016r.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność dokonana będzie przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury.
V.INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

OPIS

SPOSOBU

O udział w realizacji zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia .

VII. KRYTERIA OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
Cena brutto oferty- waga 100%
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium cena brutto, zostanie dokonana wg
następujących zasad:
1

Oferta może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z
formułą:
Cena min.
C = ----------------------------- x 100 pkt
Cena oferty
C- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację
Zamówienia
Cena min. – najniższa cena brutto zaoferowana w złożonych ofertach
Cena oferty- cena brutto oferty ocenianej
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- dane Wykonawcy - adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
- datę sporządzenia oferty,
- podpis wykonawcy,
- wartość oferty brutto, wartość oferty netto oraz wartość podatku VAT (cena podana
w ofercie nie może zawierać kosztów ubezpieczenia, cła i akcyzy),
- termin ważności oferty.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, drogą elektroniczną
lub też dostarczona osobiście na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
w
Barzkowicach,
73-134
Barzkowice
lub
adres
e-mail:
j.jaszczowska.barzkowice@gmail.com do dnia 26.10.2016r. godz. 15.30.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Justyna Jaszczowska pod numerem telefonu 91 479 40 13,
Paulina Marach nr tel. 91 479 40 66, oraz Bartosz Skrypski pod numerem telefonu 91 479
40 55 w godz. od 7.30 – 15.30, e-mail: j.jaszczowska.barzkowice@gmail.com
XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załączniki nr 2- projekt zaproszenia
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