
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Kalsk, 10.05.2018 r. 

Nasz znak: LODR.215.1.2018.RO.AZ-S 

Lubuski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

Kalsk 91 

66-100 Sulechów 

tel. (68) 385-20-91 

fax. (68) 385-28-68 

e-mail: sekretariat@lodr.pl 

 

Zapytanie ofertowe 

na usługę organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji pt.:” Innowacyjne zwalczanie 
chwastów metodą elektroherbicydu” - wyjazd studyjny do Niemiec w ramach Planu Operacyjnego 

KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR 
 
Prosimy o przedłożenie propozycji cenowej odnośnie poniższego zakresu: 

I. Zamawiający 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów 

II. Informacje podstawowe 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji 

operacji pt.:”Innowacyjne zwalczanie chwastów metodą elektroherbicydu” w ramach 

Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 

3) Termin wyjazdu studyjnego: 11-12 czerwca 2018 r. 

4) Szczegółowe warunki właściwego wykonania zamówienia określa wzór umowy, 

stanowiący załącznik nr 5. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
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2. W zakresie warunków określonych w rozdziale III ust. 1 pkt. 1-3) Zamawiający dokona 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonego do oferty 

podpisanego oświadczenia (załącznik nr 3). 

3. Na potwierdzanie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej 

wykonanie zamówienia należy przedłożyć kopię/skan opłaconej polisy, a w przypadku jej 

braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

IV. Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Oferent składa do oferty następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

V. Uzupełnianie dokumentów 

1) W przypadku Oferentów, którzy w terminie przewidzianym do składania ofert nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli 

wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, 

Zamawiający będzie zobowiązany wezwać do ich złożenia w wyznaczonym przez 

siebie terminie. 

2) Obowiązku określonego w pkt. 1) Zamawiający nie będzie zobowiązany wykonać 

w sytuacji, gdzie mimo złożenia wymienionych w pkt. 1) oświadczeń i dokumentów 

oferta Oferenta i tak podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie 

postępowania. 

3) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie 

terminie, do złożenia przez Oferenta ewentualnych wyjaśnień dotyczących oświadczeń 

lub dokumentów. 

VI. Odrzucenie oferty 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

2) złożone przez wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu 

ofertowym, 

3) złożone przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem 

powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Oferentem, 

4) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 
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VII. Opis przygotowania oferty 

Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego.  

Druk oferty powinien zawierać:  

 datę sporządzenia, nazwę, 

 adres lub siedzibę Oferenta, 

 numer telefonu, 

 numer NIP, 

 adres e-mail. 

Cena podana w druku ofertowym musi uwzględniać koszt ubezpieczenia uczestników 

wyjazdu. 

Wraz z ofertą Oferent składa: 

 oświadczenie, o którym mowa w rozdziale III ust. 2 (załącznik nr 3), 

 polisę, o której mowa w rozdziale III ust. 3, 

 wykaz doświadczenia, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert 

1) Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą 

elektroniczną lub przekazana osobiście według załączonego wzoru.

 

2) W przypadku wyboru drogi elektronicznej, ofertę należy przesłać na adres: 

sekretariat@lodr.pl  

3) Oferty przekazywane osobiście należy złożyć w sekretariacie Lubuskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego, Klask 91, 66-100 Sulechów. 

4) Oferty złożone za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście powinny zawierać 

dopisek: Oferta na usługę organizacji wyjazdu studyjnego celem realizacji operacji: 

pt.:”Innowacyjne zwalczanie chwastów metodą elektroherbicydu”. Ofertę należy 

złożyć/przesłać do 18 maja 2018 r. do godziny 12.00, decyduje data wpływu do 

LODR. 

IX. Ocena ofert i informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty 

1)  Oferta będzie oceniana według następujących kryteriów: 

a) cena oferty - waga: 70% 

Cena oferty oceniana będzie w następujący sposób: 

Oferent oferujący najniższą cenę otrzyma 70 pkt., natomiast pozostałe oferty otrzymają 

liczbę punktów wyliczoną według wzoru:  

mailto:sekretariat@lodr.pl
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(cena najniższa z oferowanych /cena badanej oferty) x 70% x 100 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o informacje zawarte w formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

b) doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 2 lat 

(wyjazd zagraniczny o wartości min 30 000 zł brutto - zamawiający wymaga wykonania 

przynajmniej jednej usługi tego typu) - waga: 30% 

Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących zasad: 

• doświadczenie w świadczeniu do dwóch usług w zakresie przedmiotu zamówienia 

w okresie ostatnich 2 lat - 10 pkt. 

• doświadczenie w świadczeniu trzech usług w zakresie przedmiotu zamówienia 

w okresie ostatnich 2 lat - 20 pkt. 

• doświadczenie w świadczeniu czterech i więcej usług w zakresie przedmiotu 

zamówienia w okresie ostatnich 2 lat - 30 pkt. 

Kryterium zostanie zweryfikowane w oparciu o przedłożony do oferty wykaz, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. W celu weryfikacji Zamawiający żąda 

dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanych w wykazie usług (typu: referencje 

potwierdzające należyte wykonanie usługi). 

Punkty z poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane. Maksymalnie Oferent może 

otrzymać 100 punktów. 

2) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który uzyskał najwyższą liczbę punktów zgodnie 

z przedstawionymi wyżej wyliczeniami. 

3) W przypadku, gdy zaproponowana przez Oferenta cena będzie wyższa od zaplanowanej 

w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania 

ofertowego. 

4) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że złożone zostaną oferty w takiej samej punktacji, Oferenci, którzy złożyli 

ww. oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

5) W przypadku wątpliwości dotyczących złożonej oferty, Zamawiający może wezwać Oferenta do 

złożenia wyjaśnień, 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. 

X. Sposób obliczenia ceny 

Oferent w formularzu ofertowym wpisuje cenę ryczałtową za świadczenie usługi objętej 

przedmiotem zamówienia. 
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XI. Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów, do których 

zostało przesłane zapytanie ofertowe oraz od których Zamawiający otrzymał ofertę. 

Jednocześnie Zamawiający umieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na swojej 

stronie internetowej. 

XII. Dodatkowe informacje 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, stawi się we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie i miejscu celem podpisania umowy. Brak stawiennictwa traktowany 

będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy. 

W przypadku pytań dodatkowych informacji udziela: 

w zakresie merytorycznym: Agata Zajda-Sipa tel.: (68) 385-20-91 

Specjalista ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Druk ofertowy 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

4. Wykaz w zakresie doświadczenia zawodowego 

5. Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

podpis 
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