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Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.
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ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57
22-600 Tomaszów Lubelski

OWK.042.1.2014.14

Tomaszów Lubelski, 09.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące przeprowadzenia dwudniowych warsztatów rzeźby ludowej w ramach projektu
„Transgraniczne Barwy Roztocza- współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej"
finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 20072013.
Miasto Tomaszów Lubelski (Zamawiający) zaprasza do składania oferty cenowej
przeprowadzenia warsztatów rzeźby ludowej dla 50 osobowej grupy wraz z zabezpieczeniem
miejsca, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji warsztatów. Warsztaty obejmują 10
godz. zajęć przeprowadzonych w ciągu dwóch dni na terenie Tomaszowa Lubelskiego.
Planowany okres realizacji zamówienia: 21-22 czerwiec 2014 r.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta sporządzona w języku polskim w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami zapytania
ofertowego musi zawierać:
• wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
• oświadczenie - Załącznik nr 2.
Kryteria i sposób oceny oferty:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej oferty :
a) oferta z najniższą ceną za daną część

-

max. 80 pkt.

cena oferty najkorzystniejszej (najniższej)
-------------------------------------------------------- x 80 pkt.
cena wykonawcy oferty badanej

b) doświadczenie potwierdzone referencjami: -

max. 20 pkt.

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać osobiście pocztą lub mailem w siedzibie zamawiającego przy ul. Lwowskiej
57, 22-600 Tomaszów Lubelski lub na adres mailowy umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl do
dnia 16.06.2014r.

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Oferenta
Nazwa/ Imię Nazwisko ...............................................................................................................
Siedziba/ Adres ...........................................................................................................................
nr telefonu/faksu ...........................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
REGON/PESEL ..........................................................................................................................
Dane dotyczące Zamawiającego:
Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 3740
faks: 84 664 22 43, adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl
Zobowiązania oferenta:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy usługi przeprowadzenia
dwudniowych warsztatów garncarstwa w ramach projektu „Transgraniczne Barwy Roztoczawspółpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej" współfinansowanego ze środków
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 oferuję kwotę w
wysokości:
cena brutto ………………………euro
(słownie: ............................................................................................................................. )
za realizację działań będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
Oświadczam, że:
a) Wykonam zamówienie w wyznaczonym terminie.
b) Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
c) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia;
d) W cenie proponowanej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
e) Wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

………………………………………….
………………………………………………
Data
uprawnionych

Podpisy osób
do reprezentowania
Oferenta

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że oferent:

Nazwa/ Imię Nazwisko ...............................................................................................................
Siedziba/ Adres............................................................................................................................
nr telefonu/faksu ..........................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
REGON/PESEL ..........................................................................................................................
• Nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, jego działalność nie podlega
nadzorowi sądowemu, nie zawarł ugody z wierzycielami, nie zawiesił działalności, nie
toczy się wobec niego postępowanie w wyżej wymienionych sprawach lub nie
znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnych procedur z godnie z
przepisami i uregulowaniami krajowymi;
• Nie został skazany za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności
prawomocną decyzją właściwej instancji (od decyzji której nie ma odwołania);
• Nie został uznany winnym poważnego naruszenia zasad prowadzenia działalności;
• Wypełnił swoje zobowiązania związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne
lub podatki zgodnie z przepisami państwa, gdzie ma być realizowany kontrakt;
• Nie została wobec niego wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji,
udziału w organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na
szkodę interesom finansowym Wspólnoty;
• Nie podlega obecnie karze administracyjnej.

……………………………….……
…………………………………………

Data
Oferenta

Podpis

