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Jędrzejów…………………………….

Pan Prezes/Dyrektor
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..

Załącznik nr 2
do regulaminu udzielania zamówieo,
które finansowane są ze źródeł
publicznych obowiązujących w
Stowarzyszeniu
,, Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba”.

ZAPYTANIE O CENĘ WRAZ Z FORMULARZEM OFERTOWYM
ORAZ OŚWIADCZENIEM OFERENTA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Jędrzejowska Ryba zaprasza do złożenia oferty na
1) sfotografowanie kartek świątecznych 2) druk karty świątecznej w ramach środka
4.2 wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej/.
Szacunkowa wartośd zamówienia: poniżej 14 tys. euro.
1. Przedmiot zamówienia: 1) sfotografowanie kartek świątecznych 2) druk karty świątecznej
2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni od ostatecznej akceptacji oferty.
3. O udzielenie zamówienia ubiegad się mogą Oferenci spełniający warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyd:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenie Oferenta
5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty .
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższej ceny, posiadanym
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doświadczeniem, przedstawionymi referencjami. Informacje należy przedstawid na formularzu
ofertowym.
7. W przypadku gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonid oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostaną złożone oferty o takich samych kryteriach, Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną wezwani
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
9. Oferta wraz z załącznikami powinna byd napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką,
wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Oferenta.
10. Ofertę należy złożyd w formie papierowej w biurze LGR lub w formie elektronicznej (skan) na adres
e-mail Zamawiającego: lgrjedrzejow@gmail.com. z oznaczeniem w tytule: oferta
na 1) sfotografowanie kartek świątecznych 2) druk karty świątecznej
11. Termin składania ofert upływa dnia 26.11.2012 Termin uważa się za zachowany, jeśli do
dnia 26.11.2012 godz. 1500 na adres lgrjedrzejow@gmail.com wpłynie wersja elektroniczna
oferty (skan) lub wersja papierowa do biura LGR.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu26.11.2012 w Biurze Stowarzyszenia, ul. Armii Krajowej 9
28-300 Jędrzejów.
13. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. (załącznik nr 4)
14. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania komunikatem umieszczonym
na stronie internetowej www.lgrjedrzejow.republika.pl.
15. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
 Marian Frankiewicz – Dyrektor Biura LGR Jędrzejowska Ryba.

Tel. 41 386 10 51
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Jędrzejów dnia………………………………..
OŚWIADCZENIE OFERENTA

Składając ofertę na: ………………………………………………………….………………………………………………..
w ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….
pełna nazwa Oferenta, NIP,REGON
………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą
reprezentowany przez osoby uprawnione:
1. …………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………
Oświadcza, że:
1) Posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z przepisami prawa
polskiego i Unii Europejskiej;
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 pkt 1 i 2
ustawy Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);

……………………………………………………….
Miejscowośd i data

………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej

