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Łuków, 16.11.2016 r.
Lokalna Grupa Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
tel. 25 7971097
e-mail: poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl

Zapytanie ofertowe
na wynajem sali i wyżywienie podczas szkolenia
I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
tel. 25 7983194, faks 25 7982439, e-mail: poczta@lgdrazem.pl
www.lgdrazem.pl
II. Przedmiot zamówienia:
Wynajem sali i wyżywienie uczestników szkolenia pt.: Szkolenie dla Członków Rady oraz pracowników
Biura LGD „RAZEM” z zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru
operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem w dniu 25 listopada 2016 r. sali szkoleniowej
z nagłośnieniem oraz wyżywieniem dla 15 uczestników organizowanego przez Zamawiającego
szkolenia pt.: Szkolenie dla Członków Rady oraz pracowników Biura LGD „RAZEM” z zasad
funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze
środków PROW 2014-2020
Zakres usługi:
1. Sala konferencyjna na min. 15 osób z nagłośnieniem 6 godzin zegarowych (w godz. 9:00 do 15:00),
2. Wyżywienie dla 15 osób:
a) obiad: zupa, II danie mięsne z zestawem surówek, deser (prosimy o propozycje menu w 2
wariantach);
b) serwis kawowy obejmujący: kawa z ekspresu, herbata, woda mineralna gazowana
i niegazowana, soki owocowe, bufet deserowy (ciasta 2 – 3 rodzaje, ciasteczka kruche różnego
rodzaju), dodatki (cukier, śmietanka do kawy, cytryna w plasterkach);
3. Wymagania dotyczące obiektu:
Obiekt z salą winien znajdować się na terenie Powiatu Łukowskiego, w promieniu 15 km od siedziby
Biura LGD (Łuków, ul. Świderska 12), posiadać utwardzony, bezpłatny parking dla minimum 10
samochodów.
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IV. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do 21 listopada 2016 r. do godz. 12:00 (decyduje termin dostarczenia
oferty do Biura Zamawiającego) osobiście w siedzibie Zamawiającego, pocztą na adres: Lokalna Grupa
Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ul. Świderska 12, 21-400 Łuków lub e-mailem na adres
poczta@lgdrazem.pl .
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
V. Kryteria oceny oferty i jego znaczenie:
Cena brutto – 100 %
W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie (uzyskały identyczną liczbę punktów), Zamawiający wzywa tych
Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.lgdrazem.pl w zakładce O nas – Zapytania ofertowe
oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę.
IX. Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy ( w załączeniu).
X. Uwagi końcowe
1. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków krajowych w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie
na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. Wybranemu wykonawcy zostanie udzielone zamówienie
w formie elektronicznej. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie dokonana na podstawie
wystawionej faktury/rachunku przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze/rachunku w terminie 14 dni od momentu wystawienia ww. dokumentu.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy z dnia 26.11.2015
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z czym przy
wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

