
 
 
         Debrzno, dnia 23 sierpnia 2021 r. 

         (miejscowość, data) 
 

Zapytanie ofertowe obsługa administracyjna projektu 

 

1. Zamawiający (pełna nazwa, adres, nr tel., nr faksu, e-mail, nazwa strony internetowej, NIP, Regon, KRS): 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

Ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

Tel. 598335930, e-mail. biuro@lgdzc.pl 

www.lgdzc.pl 

NIP. 8431613622, REGON 361649815, KRS 0000559700 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją (przedmiot zamówienia, miejsce realizacji, termin, czas): 

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa administracyjna projektu polegająca na koordynacji zaplanowanych 

zadań projektowych wynikających z harmonogramu oraz z budżetu. Termin realizacji zamówienia od 1 września 

do 31 października 2021 r., miejsce realizacji zamówienia: siedziba Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej. 

 

Specyfikacja zamówienia: 

 

Czuwanie nad prawidłowością wydatków w ramach zaplanowanych kosztów, pomoc przy organizacji 

przedsięwzięć, spotkań, warsztatów, szkoleń. Promocja, redagowanie tekstów, artykułów w celu umieszczenia 

ich na stronie internetowej i w social mediach.  

 

3. Kryterium oceny ofert: 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% - cena. 

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez cały okres umowy i nie podlega waloryzacji.  

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach.  
 
4. Termin, miejsce i forma składania ofert: 

 

Przyjmujący zamówienie powinien złożyć następujące dokumenty: 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim i nadesłać do dnia 30.08.2021 r. do godz. 12:00 za 

pośrednictwem: 

- poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@lgdzc.pl   

- osobiście w siedzibie LGD, tradycyjną pocztą lub kurierem na adres: Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno.  

 

Oferta musi zawierać: 

- pełną nazwę Oferenta i/lub imię i nazwisko, 

- adres lub siedzibę Oferenta (jeśli dotyczy), numer telefonu, e-mail oraz NIP, REGON (jeśli dotyczy),  

- podpis osoby/osób upoważnione/-ych do reprezentowania Oferenta,  

- łączną sumę brutto podaną w PLN cyfrowo,  

- cenę, która powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania ofert 

i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  
  
5. Warunki płatności: 

 



 
 
Płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia realizacji usługi i dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej.  
 
6. Informacje dodatkowe: 
 

- Zamawiający może odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego 

wyrażonym w zapytaniu ofertowym lub zawiera inne wady, w szczególności zawiera cenę znacząco 

i w sposób nieuzasadniony odbiegającą od cen rynkowych.  

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości 

świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści złożonej oferty.   

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert niekompletnych.  

- Wykonawcy zobowiązani są posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

- Wykonawcy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.  

- Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

- Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli: 

nie wpłynie żadna oferta, oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zamówienia, wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 

zamówienia nie leży już w interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców 

przed upływem terminu składania ofert.  

- Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający ma prawo podjąć dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych 

warunków realizacji zamówienia.  

- Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im 

żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania.  

- Zamówienie nie podlega procedurom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej 

ustawy.  
 

7. Termin zawarcia umowy: 

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 

8. Zwrot kosztów udziału w rozeznaniu cenowym: 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 

9. Oświadczenie Zamawiającego: 

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest 

równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez nią umowy.  
 

10. Osoba upoważniona do kontaktu: 

Angelika Kallas 

ul. Ogrodowa 26 

77-310 Debrzno 

tel. (59) 83 35 930 od wtorku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00, w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.30, 

w piątki w godz. 7.00 – 14.30   

email: biuro@lgdzc.pl    
 

11. Załączniki: 

Wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego)  

mailto:biuro@lgdzc.pl


 
 
……………………………………… 

 
 


