
Data 24.01.2018 

Zapytanie ofertowe przez 

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 

74-320 Barlinek ul. Sądowa 8 

NIP 597-165-90-98 

Zamawiający: 
Federacja Lokalnych Grup Działania Pomorza 

Zachodniego ul. Kołobrzeska 43,78-300 Świdwin, 
KRS0000670624, REGON 366886187 
 

Dane identyfikacyjne zamawiającego 

           

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego na trasie Szczecin – Suwałki (Sejny) i objazd – Kowno i objazd – Wilno – Troki – Szczecin 

Tytuł operacji: „Transfer wiedzy i innowacji w pobudzeniu aktywności społecznej na obszarach wiejskich” - dobre praktyki   
 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem według wpisu 

PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o realizacje zadań zawartych w zapytaniu ofertowym 

oraz cenę: 

1. Cena (zł) 100 pkt 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 100 pkt 
 

d) Opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Oferta z najniższą ceną 100 pkt.  

 

Uwaga: zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. 
 

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi 

do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta 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 wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

tych osób. 
 

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
dzień miesiąc rok 

20 03 2018 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

 

Wyjazd studyjny w terminie: 04.04.2018 do 07.04.2018. Ilość dni 4, ilość noclegów 3. 

 

h) Ofertę należy złożyć w: kosport@kosport.eu 
 

i) Akceptowalne formy składania ofert: droga elektroniczna 
 

j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

 Dane identyfikujące oferenta (nazwę, adres, NIP)  

 Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu zamówienia) 

 Dodatkowo   referencje z organizowanych imprez o podobnym charakterze dla powyżej 20 osób. 

 Wartość oferty brutto lub kwoty jednostkowej za 1 osobę.  


