Fundacja Linum
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
Tel. + 48536399958
leczenielnem@gmail.pl
www.leczenielnem.pl

Wrocław 14 września 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

adres Fundacja Linum
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
Tryb
udzielania
Konkurs ofert
zamówienia:
Nazwa
i
zamawiającego:

Data
ogłoszenia
14.09.2015r.
zapytania ofertowego:
Data złożenia oferty:

Oferty można składać do dnia 16.10.2015r. do godziny 09.00.
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Opis
przedmiotu Wykonanie usługi czyszczenia i sortowania słomy lnianej (1 tona) wg
następujących wytycznych:
zapytania ofertowego:
1. Sortowanie ręczne w celu uniknięcia uszkodzeń materiału
2. Selekcja słomy na 5 kategorii ze względu na barwę, stopień
wyroszenia, średnicę oraz długość łodygi
3. Przygotowanie odrębnych, jednorodnych prób o wadze 1 kg z
każdej kategorii
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy
wyłonionemu w trybie konkursu ofert zamówień uzupełniających, w
wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w
umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z
przedmiotem zamówienia.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian umowy zawartej
z wykonawcą w zakresie terminu jej wykonania i zakresu
przygotowywanych opracowań, w szczególności gdy konieczność taka
będzie wynikała z wymogów realizacji projektu.
Warunki udziału
postępowaniu

w Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane
osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub

Fundacja Linum
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław
Tel. + 48536399958
leczenielnem@gmail.pl
www.leczenielnem.pl

spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego
stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
Termin
realizacji 2 miesięce od daty podpisania umowy
przedmiotu oferty:
Kryteria wyboru oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
1. cena – 75 pkt. (75%)
2. czas wykonania usług – 25 pkt. (25%)

Oferta musi zawierać
następujące elementy

Sposób
oferty:



Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr
KRS/EDG/REGON),



Datę przygotowania i termin ważności oferty



Zakres oferowanych prac merytorycznych (usług badawczych) w
ramach oferty,



Cenę całkowitą netto i brutto,



Warunki i termin płatności,



Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,

składania Ofertę powinna być złożona w siedzibie
Fundacja Linum, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się
data wpłynięcia oferty do firmy.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela Pani Magdalena
Żuk: tel.: +48536399958.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.leczenielnem.pl oraz w siedzibie Fundacji Linum (pl. Grunwaldzki 24A we Wrocławiu).

