Przasnysz, 20.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Królewiecki Obszar Funkcjonalny-Porozumienie Przasnyskie, Przasnysz, ul.B.Joselewicza 6
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2013 r, poz. 907 z późn. zm. ). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30 000 euro ( art. 4. pkt. 8 ustawy Pzp).
3. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Królewieckiego Obszaru
Funkcjonalnego-PP do roku 2025”
Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Królewieckiego Obszaru FunkcjonalnegoPorozumienie Przasnyskie do roku 2025”. Dokument obejmować powinien cały
Królewiecki Obszar Funkcjonalny-PP (osiem jednostek samorządu lokalnego), powinien
określać wizję rozwoju obszaru, a także musi być spójny z Wieloletnimi Planami
Finansowymi poszczególnych jednostek samorządu oraz dokumentami strategicznymi
poszczególnych jednostek samorządu. „Strategia Rozwoju Królewieckiego Obszaru
Funkcjonalnego-Porozumienie Przasnyskie do roku2025” wskazywać powinna jednocześnie
osiągnięcie korzyści ekonomicznych i społecznych dla obszaru.
b) Strategia w swojej strukturze ma zawierać wymagane elementy, w szczególności cele,
diagnozę stanu obecnego, wskazanie obszarów problemowych, zasobów organizacyjnych i
finansowych, określenie koniecznych do podjęcia działań.
4. Termin wykonania usługi:
Od podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 29.02.2016 r.

5. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:
1. Oferty należy przesłać na skrzynkę e-mail: kontakt@krolewieckiobszar.pl w terminie do
dnia 25.11.2015 r. do godziny 10:00.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.
2. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena brutto – 100%.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych
w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
4. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
6. Po wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zawarta umowa.
7. Do kontaktów z Oferentami uprawniona jest Małgorzata Brzezińska
tel. 500 018 187
Załączniki:
- Formularz ofertowy
Zamawiający

......................................................................
(miejscowość, data)
………………………………………………
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA
na wykonanie usługi opracowania „Strategii Rozwoju Królewieckiego Obszaru Funkcjonalnego
do roku 2025”

Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………..
Tel. …………………… e- mail …………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………
REGON: …………………………………………
Oferujemy wykonanie usług opracowania „Strategii Rozwoju Królewieckiego Obszaru
Funkcjonalnego do roku 2025”
za:
Kwota netto ………………………………………… zł
Kwota Vat ………………………………………… zł
Kwota brutto ………………………………………… zł
Kwota brutto (słownie)
……………………………………………….…………………………………………………………
………….……… zł
Niniejszym oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadamy niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
……......................….., dnia ………..............
.........................................................
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

