Bukowiec, dn. 08.10.2020 r.
Konsorcjum-Grupa Producentów
„Jakość Tradycja 2014-2020”
w skład, którego wchodzą:
Lider:
AGRO-DANMIS Gramowscy spółka jawna
Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny
Partner:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„VITACORN” Sp. z o.o.
Ul. Kołłątaja 24, 61-413 Poznań

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
"AGRO-DANMIS" Gramowscy Sp.J., Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny - reprezentant Konsorcjum
Grupy Producentów " Jakość Tradycja 2014-2020", które realizuje w ramach poddziałania 3.2
Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku
wewnętrznym, projekt pn. „Zdrowie i Tradycja z Wielkopolski. Poznaj wyjątkowe produkty z mleka
koziego i olei tłoczonych na zimno. Promocja produktów (środków spożywczych) wytwarzanych
przez członków konsorcjum zgodnie z specyfikacją i standardami systemu ”JAKOŚĆ TRADYCJA”
(kozi jogurt naturalny, ser kozi twardy dojrzewający, kozi ser twardy wędzony dojrzewający, kozi
twaróg wiejski, ser sałatkowy Festkoz z mleka koziego, olej rzepakowy z Wielkopolski, olej z pestek
dyni)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaprasza do składania
ofert.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Kompleksową realizację działań informacyjnych i promocyjnych zmierzających do zachęcenia
konsumentów do nabywania produktów objętych systemem jakości, zgodnym ze specyfikacją i
standardami systemu „JAKOŚĆ TRADYCJA”:
1. Ser sałatkowy FESTKOZ z mleka koziego,
2. Kozi twaróg wiejski,
3. Kozi ser twardy wędzony dojrzewający,
4. Ser kozi twardy dojrzewający,
5. Kozi jogurt naturalny,
6. Olej Rzepakowy z Wielkopolski
7. Olej z Pestek Dyni

a) Opis przedmiotu zamówienia
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ ZAWARTY W
ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEGO ZAPROSZENIA:
• Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: PLAN FINANSOWY OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM
RZECZOWO-FINANSOWYM
• Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: HARMONOGRAM PLANOWANEJ OPERACJI
• Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego: OPIS PROJEKTU
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Tadeusz
Dałkowski tel. 67 2844 652, e-mail: t.dalkowski@danmis.com.pl.

b) Warunki udziału w postępowaniu
Oferenci powinni potwierdzić referencjami lub oświadczeniem, doświadczenie w realizacji wszystkich
form działań promocyjno-informacyjnych objętych PLANEM FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z
ZESTAWIENIEM RZECZOWO-FINANSOWYM.

c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.
Najniższa cena
100 %
d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Najmniejsza możliwa liczba punktów do zdobycia dla kryterium to 1, a największa to 10.
Sposób przyznawania punktacji:
- najniższa cena uzyskuje maksymalną liczbę punktów tj. 10 pkt.
- kolejne oferty (X) będą punktowane według następującego wzoru:
(oferta z najniższą ceną / Oferta X) x 10 pkt. = ilość przyznanych punktów
Po wyliczeniu ilości punktów sporządzona zostanie lista rankingowa. Wybrana zostanie oferta z
największą liczbą przyznanych punktów.

e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru
przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
e) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych
lub kapitałowych:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• 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, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu
g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji
zamówienia upływa w dniu
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h) Ofertę należy złożyć w:
AGRO-DANMIS Gramowscy spółka jawna
Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny
tel. (67) 28 44 652
e-mail: danmis@danmis.com.pl
i) Akceptowalne formy składania ofert
Oferty mogą zostać przesłane mailem, listem, pocztą kurierską lub złożone osobiście u wystawcy
zapytania ofertowego. Dowodem przekazania oferty złożonej osobiście będzie pokwitowanie
odbioru oferty.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
•
•
•
•
•
•
•
•

dane identyfikujące oferenta (pełną nazwę wystawcy oferty i adres),
datę sporządzenia dokumentu,
opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis
przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu – patrz. lit. a)
zapytania),
wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT, z rozbiciem na elementy przedmiotu
zamówienia,
termin realizacji zamówienia,
termin ważności oferty,
podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu,
Oferty należy opatrzyć pieczęcią imienną/nagłówkową.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.
Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, tj. warunki płatności,
możliwe do uzyskania upusty.
Do oferty należy załączyć:
1. Wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego: PLAN FINANSOWY OPERACJI WRAZ Z
ZESTAWIENIEM RZECZOWO-FINANSOWYM
2. Referencje lub oświadczenie, potwierdzające doświadczenie w realizacji wszystkich form
działań promocyjno-informacyjnych objętych PLANEM FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z
ZESTAWIENIEM RZECZOWO-FINANSOWYM

k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.
l) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a takie są niezbędne do prawidłowego wykonania
zamówienia podstawowego.
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyny.

Lucyna Gramowska
…………………………………………………………………………..
/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zamawiającego/

