Zamawiający:
cy: Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
Ple
33-171
171 Pleśna
Pleś 240, e-mail:
mail: biuro.ckplesna@gmail.com

ROZEZNANIE CENOWE nr 1/07/2017
z dnia 24.07.2017 roku

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
Ple
zwraca się z zapytaniem, w celu
określenia
lenia kosztów zakupu materiałów do stworzenia wieńca
wie
dożynkowego
żynkowego w ramach
projektu pt. „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
2014
Oś.6
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie
udostępnianie dziedzictwa
kulturowego.
I.Opis
Opis przedmiotu zapytania cenowego:
ceno
Przedmiotem zapytania jest określenie
okre lenie kosztu zakupu jedenastu zestawów materiałów
potrzebnych do wykonania tradycyjnego wieńca
wie
dożynkowego.
ynkowego. Na jeden zestaw ma się
si
składać:
- cztery rodzaje zbożaa po 2 snopki z każdego
ka
gatunku
- zioła 4 wiązki
- suszone kwiaty 4 wiązki
- dojrzała jarzębina 10 kiści
- gałęzie
zie wierzbowe dł. 150 cm 12 szt.
- deski o łącznej
cznej powierzchni 1m2
- sznurek konopny 500g
- wstążki
ki satynowe 50mm x 150 mm, 12 szt. w różnych
ró
kolorach

II. Informacje ogólne.
1. Każdy
dy z wykonawców może
moż złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy
ży podać
poda w wartości
brutto.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
zwi
z przygotowaniem i złożeniem
żeniem oferty.

III. Informacje dodatkowe.
1. Do niniejszego zapytania nie ma zastosowania Ustawa
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie zamówienia mogą
mog ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
posiadaj uprawnienia do
wykonywania określonej
lonej czynności
czynno lub działalności.
3. Oferta powinna zawieraćć oświadczenie,
oś
że wykonawca zapoznał sięę z warunkami oferty i
zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.
IV.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze
komputerze lub czytelnym pismem
ręcznym.
cznym. Oferty nieczytelne zostaną
zostan odrzucone.
2.Oferta powinna zawierać:
ądzoną przez składającego
cego z danymi adresowymi i danymi
- Ofertę cenową sporządzoną
personalnymi,
- Cenę oferowaną należyy obliczyć
obliczy wg kalkulacji własnej,
- Wymaga się by cena podana była ceną
cen brutto wyrażoną w polskich złotych,
V. Kryteria oceny oferty.
Przy wyborze oferty zamawiający
zamawiają będzie się kierował1:
a) ceną złożonej oferty
b) jakością wykonania usługi/towaru,
c) czasem realizacji,
d) przedstawioną wizualizacją
wizualizacj w ofercie
VI.

Czas realizacji : do 1 sierpnia 2017

VII. Unieważnienie postępowania.
ępowania.
Zamawiający unieważni
ni postępowanie,
powanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
przewy
kwotę,
którą Zamawiający możee przeznaczyć
przeznaczy na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi
wyst
istotna
zmiana okoliczności
ci powodująca,
powodują
że wykonanie zadania będzie
dzie niemożliwe,
niemoż
a czego nie
można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania
post powania ofertowego.
VII. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 28 lipca 2017 roku włącznie
wł
do godz. 15:00.
15:00 Ofertę można
składać po zeskanowaniu w formie elektronicznej mailem lub w formie papierowej na adres
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna,
Ple
33-171
171 Pleśna
Pleś
240, e-mail:
biuro.ckplesna@gmail.comtel,:
tel,: 14 679 81 91. Oferty złożone
one po terminie nie będą
b
brane pod
uwagę.

1

Niepotrzebne skreślić

Uprzejmie informujemy, że:
- zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia
uniewa
konkursu
ofert bez podania przyczyny
- nie ponosimy kosztów związanych
ązanych z przedstawieniem oferty
- w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez
poinformowania oferenta
Zamówienie będzie
dzie udzielone zgodnie z zasada konkurencyjności
konkurencyjno ci i nie podlega przepisom
przepis
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów,
oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty.
Zapytanie ofertowe służyy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje
zobowi zuje stowarzyszenia do złożenia
zło
Zamówienia.

Załącznik
cznik nr 1 do zapytania cenowego nr 1/07/2017

FORMULARZ OFERTOWY
I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJ

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna,
Ple
33-171 Pleśna
na 240
II.

DANE DOTYCZĄCE
ĄCE OFERENTA

Imię i nazwisko/ Nazwa
………………………………………………………………………………………...…………
…….……………………………..……………….……………………………………….….…
Adres:……………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………..…….…..
Nr telefonu….…………………………………… E -mail..……………………………………
mail..……………………………………
Osoba upoważniona
niona do kontaktu...…………………………………………………..…………’
III.

RZEDMIOT ZAMÓWIENIA

określenia kosztów zakupu materiałów do wykonania jedenastu wieńców
wieńców dożynkowych
do
w
ramach projektupt.„Nasze Pogórze, Nasze Tradycje” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
2014
Oś.6
.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i
naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie
udost
dziedzictwa kulturowego.
IV.
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest określenie
okre lenie kosztu zakupu jedenastu zestawów materiałów do
potrzebnych
nych do wykonania tradycyjnego wieńca
wie
dożynkowego.
ynkowego. Na jeden zestaw ma się
si
składać:
- cztery rodzaje zbożaa po 2 snopki z każdego
ka
gatunku
- zioła 4 wiązki
- suszone kwiaty 4 wiązki
- dojrzała jarzębina 10 kiści
- gałęzie
zie wierzbowe dł. 150 cm 12 szt.

- deski o łącznej
cznej powierzchni 1m2
- sznurek konopny 500g
- wstążki
ki satynowe 50mm x 150 mm, 12 szt. w różnych
ró
kolorach
V.

CENA

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
cen brutto
……………………………….……………………………………………………………….. zł
(słownie:…………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………...…....)
.

VI.

OŚWIADCZENIE
WIADCZENIE OFERENTA:

Oświadczam, że akceptujęę wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/07/ RPO
WM /2017 z dnia 15.07.2017 roku dot. koordynacji projektu pt.„Nasze Pogórze, Nasze
Tradycje” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego
lskiego na lata 2014-2020,
2014
Oś.6
.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz
udostępnianie
pnianie dziedzictwa kulturowego.
najkorzystnie
zobowiązuje
ązuje się
si do podpisania
1. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiaj cego. Prace stanowiące
stanowi
przedmiot zamówienia wykonam terminowo i bez zastrzeżeń.
zastrze
2. Oświadczam, żee znane są mi źródła
ródła finansowania przedmiotu objętego
obj
niniejszym
zapytaniem cenowym. W razie wycofania mojej oferty już
ju po jej wyborze przez
Zamawiającego
cego w przypadku poniesienia strat z tego powodu przez Zamawiającego
Zamawiaj
zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości
wysoko
jakiej powstały włącznie
ącznie do wysokości
wysoko
wartości
ci projektu w ramach którego
któ
prace/usługi objęte
te zapytaniem miały być
by
realizowane.
3. Oświadczam, żee oferta została sporządzona
sporz
świadomie
wiadomie w oparciu o całkowity przedmiot
zamówienia, posiadanąą wiedzę
wiedz i doświadczenie.
wiadczenie. Posiadam również umocowanie do
złożenia
enia niniejszej oferty ze strony
stron Oferenta.
……………………………………………………
(data/ pieczęć/podpis)
piecz

