Cieszyn, 01 sierpnia 2017 r.
Zapytanie ofertowe 19/2017/EWT
1. Post powanie!prowadzone!jest!z!zachowaniem!zasady!konkurencyjno"ci.
2. Zamawiaj#cy:!
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER
ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
3. Przedmiot!zam$wienia:
Zorganizowanie imprezy tematycznej pn. Zb$r!Wo%oski
kod CPV 79952100-3!Us%ugi!w!zakresie!organizacji!imprez!kulturalnych
Szczeg$%owy!opis!zam$wienia!znajduje!si !w!za%#czniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Termin i miejsce realizacji: 23.08.2017, Gmina Mil$wka
4. Korzystanie!z!us%ug!podwykonawc$w:
Zamawiaj#cy!dopuszcza!mo&liwo"'!korzystania!z!us%ug!podwykonawc$w.
5. Do"wiadczenie,!wymagane!dokumenty:
Zamawiaj#cy!nie!stawia!wymaga(!w tym zakresie.
6. Miejsce!i!termin!sk%adania!ofert:!
-

osobi"cie!na!adres:!ul.!Zamkowa!3A/1,!43-400 Cieszyn

-

poczt#!na!adres:!ul.!Zamkowa!3A/1,!43-400 Cieszyn

-

poczt#!elektroniczn#!na!adres!e-mail: biuro@deltapartner.org.pl

Oferty!nale&y!z%o&y'!do!dnia:!08.08.2017 r.
Oferent,! kt$rego! oferta! zostanie! wybrana,! a! zosta%a! z%o&ona! w! formie! elektronicznej,!
zobowi#zuje! si ! do! dostarczenia! orygina%u! oferty! najp$)niej! przed! podpisaniem! umowy!
z Zamawiaj#cym.! Oferta! z%o&ona! w! formie! elektronicznej! powinna! by'! skanem! wydrukowanej
oferty!zawieraj#cej!podpis!oraz piecz '!oferenta.
7. Spos$b!sk%adania!ofert:
Oferty! nale&y! sk%ada'! wy%#cznie na! formularzu! stanowi#cym! za%#cznik! nr! 2! do! niniejszego
zapytania ofertowego.
8. Termin!zwi#zania!ofert#:!30!dni
9. Kryteria wyboru oferty:
100% cena
10. Ocena!i!wyb$r!oferty:
Zamawiaj#cy! dokona! oceny! oferty! pod! wzgl dem! formalnym! i! merytorycznym.! Oferty!
przygotowane! na! innym! formularzu,! zawieraj#ce! tre"ci! niezgodne! z! zapytaniem! ofertowym,!
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niezawieraj#ce! kompletu! za%#cznik$w,! b#d)! b% dne,! zostan#! odrzucone.! Z! tytu%u! odrzucenia!
oferty! Oferentom! nie! przys%uguje! &adne! roszczenie! przeciw! Zamawiaj#cemu.! Zamawiaj#cy!
zastrzega!sobie!mo&liwo"'!&#dania!wyja"nie(!od!Oferent$w!w!zakresie!dotycz#cym!oferty.
Za! najkorzystniejsz#! ofert ! zostanie! uznana! oferta! zawieraj#ca! komplet! dokument$w!
oraz najwy&sz#! licz ! punkt$w! dla! danego! przedmiotu! zam$wienia! wymienionego! w! pkt.! 3!
zapytania.!Punkty!b d#!przyznawane!w!nast puj#cy!spos$b:!
*najni&sza!oferowana!cena/badana!oferta+-100!pkt
W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej! liczby! punkt$w,! Zamawiaj#cy! mo&e! wezwa'!
Oferent$w!do!przedstawienia!ofert!dodatkowych!w!zakresie!oferowanej!ceny.
11. Przy!por$wnaniu!ofert!zawsze!b dzie!brana!pod!uwag !ostateczna!warto"'!us%ugi:!cena!brutto!
lub w!przypadku!os$b!fizycznych!ca%kowity!koszt!poniesionych!przez!Zamawiaj#cego!nak%ad$w.
Zatem! osoba! fizyczna,! kt$ra! b dzie! chcia%a! realizowa'! zam$wienie! na! podstawie! umowy!
o dzie%o!lub!zlecenia!powinna!wzi#'!pod!uwag !wszystkie!narzuty!na!wynagrodzenie,!r$wnie&!
te,!kt$re!b d#!ponoszone!przez!Zamawiaj#cego.
12. Cena oferty powinna obejmowa' ca%o"'!koszt$w!zwi#zanych!z!zam$wieniem!- Zamawiaj#cy!nie!
przewiduje!udzielania!zam$wie(!dodatkowych w!ramach!przedmiotowego!zam$wienia.
13.Oferowana!cena!powinna!by'!wyra&ona!w!PLN.
14.Zamawiaj#cy! wyklucza! z! post powania! Wykonawc$w,! kt$rzy! posiadaj#! powi#zania! kapita%owe!
lub osobowe z Zamawiaj#cym.!Przez!powi#zania!kapita%owe!lub!osobowe!rozumie!si !wzajemne!
powi#zania! mi dzy! Zamawiaj#cym! lub! osobami! upowa&nionymi! do! zaci#gania! zobowi#za(! w!
jego imieniu lub osobami wykonuj#cymi! w imieniu! Zamawiaj#cego! czynno"ci! zwi#zane!
z przygotowaniem

i przeprowadzeniem

procedury

wyboru

wykonawcy

a wykonawc#,!

polegaj#cej!w szczeg$lno"ci!na:
-

uczestniczeniu!w!sp$%ce!jako!wsp$lnik!sp$%ki!cywilnej!lub!sp$%ki!osobowej,

-

posiadaniu!udzia%$w!lub co najmniej 10% akcji,

-

pe%nieniu! funkcji! cz%onka! organu! nadzorczego! lub! zarz#dzaj#cego,! prokurenta,!
pe%nomocnika,

-

pozostawaniu!w!zwi#zku!ma%&e(skim,!w!stosunku!pokrewie(stwa!lub!powinowactwa!w!linii!
prostej,! pokrewie(stwa! lub! powinowactwa! w! linii! bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

15.Po! wy%onieniu! Wykonawcy! umowa! zostanie! podpisania! w! miejscu! i! terminie! wskazanym!
przez Zamawiaj#cego.! W! przypadku! konieczno"ci! wprowadzenia! zmian! w! podpisanej! umowie,!
wymagane!b dzie!sporz#dzenie!aneksu!w!formie!pisemnej.
16.P%atno"'!realizowana!b dzie!przelewem.
17.Osoba do kontaktu: Bartosz Tyrna, 33 851 44 81, biuro@deltapartner.org.pl
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