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D ane identyfikacyj ne zammuiaj qcego

Zam6wiony w wyniku realizacji postgpowania biznes plan ma zostat przygotowany zgodnie zwzorem
dostppnym w ramach dokumentacji PROW na lata 2014-2020 (wz6r dokumentu dostgpny na stronie ARiMR -

prz"stwpJz?-p-i-s:p."{p-d}+kls}y--..rplny"ch---obr"-ol;nim-i:lub:ich:rp"--zw--oj,hftn-D.

b) Warunki udzialu w
Udziat w postgpowaniu oferlowym mog4 brai frmy doradcze, specjalizuj4ce sig w pozyskiwaniu i rozliczaniu
funduszy unijnych, dzia\aj1ce na rynku nie k6cej niZ 12 miesigcy i posiadaj4ce wiedzg i doSwiadczenie w
przygotowywaniu dokumentacjizwi4zanych z pozyskiwaniem funduszy na wsparcie przedsigbiorstw w obszarze
inwestycji.

lu

c) Krvtena ocenv oteft - szet olercv nastapl w oparclu o n LA

Cena 90
pkt,

2 tr qczna wartoSd wnioskowanego wsparcia w ramach wniosk6w o dofinansowanie projekt6w
inwestycyjnych realizowanych w ramach dziahartregionalnych, POIR, POIiS oraz PROW w
ostatnich l2 miesiacach.

l0
pkt.

Przygotowanie biznes planu dla projektu rozbudowy zaldadu produkcji migsnej z dziczyzny w oparciu o
wytvczne ARiMR.

a) Opis przedmiotu zam6wienia

1. Cena
Wykonawca, kt6ry zaoferowal najniZsz4 ceng netto otrzyma maksymaln4 liczbg punkt6w-90, Dla
pozostatych wykonawc6w punktacja zacen1 bgdzie obliczanawg nastgpuj4cego wzoru:
C : Najni2sza oferowana cena netto I Cena brutto w rozpatrywanej (netto) x 90
2.L4czna wartoSd wnioskowanego wsparcia w ramach wniosk6w o dofinans,owanie projekt6w
inwestycyjnych realizowanych w ramach dzialafi regionalnych, POIR, POIiS oraz PROW w ostatnich 12
miesiqcach"
Oferent zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie zponihsz4logik4:

. >30mh-l0pkt;

c 20-30 mln - 5 pkt;

o 10-20 mln - 3 pkt;

o 5-10 mln - I pkt;

o <Jmln-0pkt.

Oferent w ramach swojej oferty ma obowiqzek przedstawii informacje zgodnie zpowyhsz4logik4, nie ma
obowi i kwotv wni ra.

e) Informacja natemal zakresu wykluczenia



Z postgpowania ofertowego zostan4 wykluczone oferty:
a) ktdrych treSi nie odpowiada tresci zapylania ofertowego,
b) zlohone przez oferenta, kt6ry nie spehria warunk6w, okre6lonych w zapyaniu ofertowym,
c) zlohone przez oferenta podlegaj4cego wykluczeniu w zwi4zku z istnieniem powi4zah osobowych lub
kapitalowych z Zamawiajqcym * 

;

d) kt6re zostaly zlohone po Wznaczonym terminie na skladanie ofert.

* Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie siq wzajemne powiqzania miqdzy Beneficjentem lub
osobami upowa2nionymi do zaciqgania zobowiqzai w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonujqcymi w
imieniu Beneficjenta czynno5ci zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcq, polegajqce w szczeg6lno3ci na:

o uczestniczeniu w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowei,
r posiadaniu co najmniej LO % udzialow lub akcji,
o pefnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta, petnomocnika,
r pozostawaniu w zwiqzku maf2edskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej,
. pozostawaniu z wykonawcq w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e mo2e to budzii uzasadnione

wqtpliwosci co do bezstronnoSci tych os6b.

ermin skladania ofert
Termin skladania ofert uplywa w dniu dzien mleslac rok

3l 03 201'7

ermrn realrzaci r zam6wienia
Ostateczny mo2liwy do zaakceptowania termin realizacji zam6wienia
uplywa w dniu

dziei mreslac rok
0l 05 2017

h) Ofertg nale?y ztoty6w: Wyl4cznie mailowo: dominikzbys zek@o2.pl

nalezy podaC: adres, adres mailowy, nr
fax

I skladania ofert: Elektronicznie na wyzei podany adres mailowy.

j) Zto\ona oferta powinnazawierut co najmniej:

. dane identyfikui4ce oferenta (nazwg i adres),

. opis nawi4nl4cy do parametr6w wyszczeg6lnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu

zam6wienia),

o wartoSd oferty netto/brutto, wartoSd podatku VAT,
o wartoSC oferty netto,

r termin rcalizacji zam6wienia,

o termin wazno6ci ofertv.

Oferty powinny zawierat dane identyfftuj4ce oferenta, tj. zawierat pehr4nazwg wystawcy oferty (np.
zostat opatrzone pieczgci4 imiennq/nagl6wkow4, zostai sporz4dzone na papierze firmowym, itp,).
Oferty musz4 r6wnie2 zawierut, datg sporz1dzenia dokumentu orazpodpis oferenta lub osoby
uprawnionej do wystgpowania w jego mieniu W przypadku wersji elektroniczrej zawystarczaj4ce
uwa2a sig podanie imienia i nazwiska osoby wystgp4j4cej w imieniu oferenta (sporz4dzaj1cej ofertg).
Za datg sporz4dzenia dokumentu - uznaje sig datg rfyslania oferty drog4 elektroniczn4.



Przedkladane oferty musz4 odpowiadad treSci zapytania gfertowego. Ponadto wskazanejest, by ofeita
zawierala irure dodatkowe informacje, np, warunki platnoSci, mozliwe do uzyskania upusty, wl,rnagania
dolyczqce lconserwacji, przegl4d6w i serwisowaniaurzqdzenia, kosztorys ofertowy, itp.

t) Bepr*szezalnelniedopuszczalne jest skladanie ofert czgSciowych.
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(czytelny po owaZnionej)


