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Stowarzyszenie                                                                                       Radom, dn. 17.06.2013r. 
 „Razem dla Radomki” 
ul. Wernera 9/11 
26 – 600 Radom 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

(nazwa rodzaju zamówienia) – usługa poniżej 14 000 euro 

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem 

ofertowym o wycenę usługi.  

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

„Razem dla Radomki” 

ul. Wernera 9/11 

26-600 Radom 

Tel. +48 048 38 58 997 

Tel./fax +48 048 38 58 996 

Adres e – mail: lgd@razemdlaradomki.pl 

 

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

 

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów studyjnych na obszar województwa 

małopolskiego i mazowieckiego (w tym tereny gmin znajdujących się w zasięgu 

działania Lokalnej Grupy Działania: Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 

i/lub Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa i/lub Stowarzyszenia 

Dziedzictwo i Rozwój)  w ramach projektu „Multimedialne Centrum Edukacji 

Lokalnej” dla uczestników szkoleń e – learningowych.  

Wyjazdy mają służyć wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, 

praktycznemu poznaniu sposobu w jaki inni wdrożyli swoje palny w zakresie np. 

prowadzenia działalności agroturystycznej, działalności gospodarczej w różnych formach, 

poznanie doświadczeń innych gr. formalnych (NGO np. KGW) i nieformalnych w 

funkcjonowaniu na obszarach wiejskich.  

 

Czas trwania wizyt:  

Wyjazdy: 1/2/3-dn. 

 

Liczba grup wyjazdowych: 6  

 

Elementy wyjazdu jakie należy uwzględnić podając oferowana kwotę wykonania usługi: 

 wykonanie czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, 

 transport do 15 osób (+ kierowca) autobusem z wydzieloną częścią bagażową, 

klimatyzowany; 

 opłaty parkingowe;  

 zakwaterowanie w pokojach 2/4 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ( w 

przypadku wyjazdów 2 - dniowych; 

-     wyżywienie: 1 x śniadanie, 1 x obiad, 1 x obiadokolacja 

 zapewnienie możliwości spotkania z reprezentantami Lokalnej Grupy Działania 

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa i/lub Stowarzyszenia Korona Północnego 

Krakowa 

bilety wstępu do obiektów turystycznych 
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3. Termin realizacji zamówienia:  

Wyjazdy organizowany w II i III kw 2014r. 

Płatność za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez Oferenta faktury VAT 

Zamawiający nie przyjmuje możliwości zaliczkowania na poczet realizacji zamówienia. 

 

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. 

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto. Wykonawca 

zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia z wyodrębnionym 

podatkiem VAT, wyrażonej cyfrowo i słownie. 

 

5. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy: 

- na załączonym druku „OFERTA" w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia. 

Ofertę można złożyć w formie w zwyczajowo przyjęty w firmie Oferenta pod warunkiem, 

że oferta zawiera elementy podane w formularzu Oferty. 

Do druku „OFERTA” można dołączyć szczegółowy kosztorys przygotowany przez Państwa.  

Formularz cenowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z 

zamówieniem. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie 

realizacji zamówienia. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez 

podawania przyczyny. 

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę można  składać : 

- osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres: „Razem dla Radomki”, ul. Wernera 

9/11, 26 – 600 Radom; 

- pocztą (adres jw.); 

- faxem po nr (048) 38-58-996 lub pocztą elektroniczną na adres: 

zarzad@razemdlaradomki.pl 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2013. Decyduje data wpływu oferty. 

 
                                                        ………………………………………………….. 

               (Prezes Zarządu  

             Cezary Adam Nowek) 
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…………………………………………… 
(pieczęć firmowa Oferenta) 

 

OFERTA 

 

W odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego 
realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami na: 
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów studyjnych na obszar województwa 

małopolskiego (w tym tereny gmin znajdujących się w zasięgu działania Lokalnej Grupy 
Działania: Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa i/lub Stowarzyszenia Korona 
Północnego Krakowa i/lub Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój)  w ramach projektu 
„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” dla uczestników szkoleń e – learningowych. 
na zlecenie „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu, ul. Wernera 9/11, 26 – 600 Radom 
realizującego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 pt. „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” Akronim 
MultiCEL 
składamy ofertę następującej treści: 
 

1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę brutto  …………..……………………….zł. słownie 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

W ramach podanej ceny mieszczą się: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 
warunki. 

3. Oświadczamy, że firma posiada nr identyfikacyjny NIP ……………………………………………  i jest 
/nie jest* płatnikiem podatku VAT . 

4. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 
5. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 
6. Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
7. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 

potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu. 
 
 

 
 

          …………………………………………….…….. 

        (Data i podpis osoby upoważnionej) 

*niewłaściwe skreślić 


