ZAPYTANIE OFERTOWE: z dnia 10.12.2015 r.
Sporządzone zgodnie z zał. Nr 3 do umowy przyznania pomocy (wzór)

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020
I.
Dane zamawiającego:
1. Nazwa zamawiającego: Bioconcept-Gardenia sp.o.o.,
2. Adres zamawiającego: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, NIP: 5272560112
3. Miejsce realizacji: zamówienia. Tarnogród, Przedmieście Płuskie Wschód 154, 23-420
Tarnogród.
4. Dane osoby odpowiedzialnej do kontaktu: Kierownik działu technicznego: Antoni Rejent
tel. 605-642-423, Dyrektor zakładu: Leszek Flak lflak@bioconcept.pl
Miejsce składania ofert:
Wersja papierowa: Bioconcept-Gardenia sp. z o.o. ,Ul. Kwiatowa 2, 37-220 Kańczuga
Wersja elektroniczna: inwestycje@bioconcept.pl.
5. Specyfikacja zamówienia.
a) opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie biznes planu szt. 1. operacji pod tytułem:
Optymalizacja procesów produkcyjno – magazynowych w zakładzie w Tarnogrodzie.
Podstawa wykonania: www.arimr.gov.pl. Dokumenty aplikacyjne stanowiące
podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
b) warunki udziału w postępowaniu,
Złożenie oferty w formie pisemnej lub elektronicznej
c) kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,
cena 100 %
d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty,
cena 100 pkt.
e) termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić
nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług a 14 dni
kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania
ofertowego,
7 dni od momentu upublicznienia zapytania ofertowego tj. do dnia 17.12.2015 (włącznie)
f) warunki wykluczenia, o którym mowa w ust.
Warunki wykluczenie o którym mowa w ust. 6.
Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
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osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2.
3.
4.
5.

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

a) termin realizacji zamówienia;
Przekazanie kompletnego biznes planu do dnia 24.12.2015 r.
Z poważaniem:
Antoni Rejent.
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