
 
Gołąb, dnia 05.10.2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/10.2/NP/10/2016 

   

na przeprowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na zakładanie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie OZE  dla uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś 

priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.2 Programy 

typu outplacement 

 

Zamawiający 

 

Nazwa zamawiającego: Biuro Przygotowywania Projektów i Zarzadzania Funduszami UE  

Adres zamawiającego: ul. Puławska 63, 24-100 Puławy  

Numer telefonu/faksu: (+48) 608 344 020 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@biuroprojektow.pulawy.pl 

Adres strony internetowej: www.biuroprojektow.pulawy.pl   

 

Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, 

efektywności, jawności i przejrzystości. 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000,00 

zł netto 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

Przedmiot zamówienia 

kod CPV 79411100-9 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 

 

Zamówienie składa się z dwu niezależnych części: 

 

Część I 

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na 

zakładanie działalności gospodarczej w zakresie OZE dla 16  uczestników projektu „NOWE 

PERSPEKTYWY” realizowanego przez „Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania 

Funduszami UE” Dariusz Osiak 24-100 Puławy ul. Puławska 63 w partnerstwie z CEE. Sp. z o.o. łączna 

ilość godzin doradztwa indywidualnego- 160 h. 

 

W ramach realizacji tego zadania każdy uczestnik skorzysta łącznie z 10 godzin indywidualnego 

doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na zakładanie działalności gospodarczej w zakresie OZE   

 

Część II 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa w zakresie obsługi finansowo- księgowej 

związanej z  prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie OZE  dla 16  uczestników projektu 

„NOWE PERSPEKTYWY” realizowanego przez „Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania 

Funduszami UE” Dariusz Osiak 24-100 Puławy ul. Puławska 63 w partnerstwie z CEE. Sp. z o.o. łączna 

ilość godzin doradztwa indywidualnego- 160 h. 

 



W ramach realizacji tego zadania każdy uczestnik skorzysta łącznie z 10 godzin indywidualnego 

doradztwa w zakresie pozyskiwania środków na zakładanie działalności gospodarczej w zakresie OZE  

 

 Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do dnia 31.03.2018 r. 

 

Opis sposobu przygotowania oferty 

Oferta powinna zostać złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, powinna zostać opatrzona pieczątką firmową oraz 

podpisana czytelnie przez Wykonawcę. 

Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto + podatek VAT). 

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać 

wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 

określonych w ofercie Wykonawcy. 

Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, 

zostanie odrzucona. 

Termin związania ofertą 30 dni.  

 

Kryterium oceny ofert 

Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizację całego zamówienia podana w formularzu oferty. Za 

najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę zawierającą najniższą cenę. O wyborze 

najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem drogą elektroniczną. 

 

Termin, miejsce i forma składania ofert 

Dopuszcza się złożenie oferty: 

- w formie pisemnej na adres: Gołąb, ul. Puławska 63, 24-100 Puławy 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@biuroprojektow.pulawy.pl 

w terminie do 15.10.2016 r. do godz. 15:00 w tytule wpisując „Oferta- na przeprowadzenie doradztwa 

w zakresie pozyskiwania środków na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

OZE dla   uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność 

przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.2 Programy typu outplacement. 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o wymogach 

Załącznik nr 4- oświadczenie o braku powiązań 

 

 


