Wojakowa, dn. 13.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Ubój i przetwórstwo mięsa Tadeusz Uryga
Wojakowa 253
32-862 Porąbka Iwkowska
NIP: 869-138-49-28

Nazwa i adres oferenta

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie biznesplanu
wraz załącznikami finansowymi wg wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie
produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" z PROW 2014-2020
I. Biznesplan powinien obejmować minimum:
1. Opis firmy,
2. Opis przedsięwzięcia,
3. Analizę SWOT,
4. Rachunek wyników (wykładnia efektów ekonomicznych przedsięwzięcia),
5. Analizę koniunktury,
6. Politykę cenową,
7. Plan wydatkowania kwoty dotacji,
8. Opis firm konkurencyjnych,
9. Bilans otwarcia,
10. Plan marketingowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania
przyczyny.

II. Warunki udziału w postępowaniu
Udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty zarejestrowane w KRS lub CEIDG,
prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.

III. Kryteria oceny i wyboru oferty
 cena

80 %

 czas realizacji

20 %

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów przy
spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu. Maksymalną ilość punktów otrzyma
Wykonawca, który poda najniższą cenę netto za wykonanie zamówienia oraz najkrótszy czas jego
przygotowania.
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla każdego z kryterium to 1, a największa
to 3. Punkty są przyznawane zgodnie z rankingiem dla danego kryterium. Liczba zdobytych
punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, np. jeżeli oferenci
uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wskazał niższą cenę,
następnie ten, który wskazał krótszy czas przygotowania biznesplanu.
V. Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo
z zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego,
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane

z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, podlegające w szczególności:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 pozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

w

stosunku

pokrewieństwa

lub

powinowactwa w linii prostej;
 pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VI. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie od 13.11.2015 do 30.11.2015r.
Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
VII. Termin realizacji zamówienia
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31 stycznia 2016r.
VIII. Ofertę należy złożyć:
Osobiście lub listem poleconym:
Ubój i przetwórstwo mięsa Tadeusz Uryga
Wojakowa 253
32-862 Porąbka Iwkowska
IX. Oferta powinna zawierać co najmniej:
 dane identyfikacyjne oferenta tj. zawierać pełną nazwę wystawcy (musi być
opatrzona datą sporządzenia dokumentu oraz podpisem oferenta)
 opis przedmiotu zamówienia
 wartość oferty netto, wartość oferty brutto, wartość podatku VAT
 termin realizacji zamówienia
 termin ważności oferty ( powinien obowiązywać do dnia podpisania umowy między
wybranym oferentem a zamawiającym)
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto
wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje np. warunki płatności,
możliwe do uzyskania upusty.

X. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zostanie podpisana umowa
z wyłonionym wykonawcą

Podpis beneficjenta/osoby upoważnionej

Pieczątka i podpis oferenta

Opublikowane na stronie internetowej
wnioskodawcy
(http:// www.masarniauryga.pl/)

w terminie od 13/11/2015 do 30/11/2015

