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ZAPYTANIE oFERTowE NR 1/1212015

Zwracam się z proŚbą o przedstawienie oferĘ na opracowanie biznes planu, który będzie stanowił załącznik do
wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnyclr,
obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2014-2020,

Podstawa wYkonania: Wytyczne agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Ro|nictwa zamięszczone na stronie
internetowej: www.arimr.gov.pl oraz dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie
pomocy w ramach w/w poddziałanta.

Termin realizacii zamówienia: do dnia 28 grudnia 2015r,

złożona oferta powinna zawierać:
Pełną nazwę oraz adres oferenta, +,

Opis nawiązujący do wyszczególnieńia w zapytaniu ofeftowym,
Wartośó ofeĘ (netto oraz brutto),
D atę sporzą dzęnia o ferty,
Term i n r ealizacji zamówienia,
Termin ważności oferty.

wskazane iest. by oferta zawierała również:
Warunki przyjęcia zamówienia do realizacji,
Warunki dostawy,
Warunki płatności,
Możliwe do uzyskania upusĘ.

cena przedmiotu ofeĘ - 100%.

warunki wykluczenia: wykluczeniu w udzie|eniu zamówienia podlegają podmioty powiązane z oblatem
osobowo lub kaPitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
oblatem lub osobami upowaznionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu oblata lub bsobami wykonującymi w
imieniu oblata czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykónawcy a
wYkonawcą, polegające w szczególnoŚci na; uczestniczeniu w spółce jako wspólnit społt<i cyrvilnej lub spółki
osobowej, Posiadaniu co najmniej I0 Yo udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka o.gunu nadzorczegó lub
zarządzającego, Prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w zwtązku małzeńskim, w stosun[u 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.

Oryginał ofeĘ naleĘ Przesłaó w 2 jednobrzmiących egzemplarzach pocztą, w celu zachowania tęrminu złożęnia
ofeĄ istnieje mozliwoŚÓ Przesłania ofeĘ w formie elektronicznej, (zeskanowanej, opieczętowanej i podpisanej
ofeĘ) na adres: biuro@warkafruit,p1

Termin złożenia ofertv: upływa w dniu 22 grudnia 2015r,

Proszę o sPorządzenie ofeĄ na Państwa papierze firmowym lub opatrzenie jej pieczątką firmową. Złożona oferta
Powinna byó podpisanaprzęz osobę/osoby uprawnione do reprezentacji. Prezes Zarz,ąflu

Dariusz Prz


