dnia 22.09.2017

ul.

VERDENT sp. z o.o.
38/52
93-121

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup noclegu w Sao Paulo
w ramach projektu pn.
strategii nowego modelu
Sygnatura projektu: RPLD.02.02.01-10-0133/17

I.
VERDENT sp. z o.o.
ul.
38/52
93-121
NIP: 728-279-03-98
W dalszej
zapytania ofertowego zwana jako
II.

TRYB
1. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady
2.

wszelkich
brak

III.

VI.

konfliktu

rozumianego jako

OPIS PRZEDMIOTU
1. Przedmiotem
jest zakup noclegu w Sao Paulo w Brazylii dla 4
w terminie
25-28.10.2017r. (3 noclegi).
2. Rezerwacja
2 pokoje dwuosobowe,
z dwoma oddzielnymi
3. Hotel musi
co najmniej czterogwiazdkowy i
w dzielnicy Paulista.
4. Cena powinna
wszystkie
wymagane prawem krajowym
i
w
rezerwacyjne, podatkowe, klimatyczne i inne.
5.
cena przedmiotu
nie
3 500,00
6. Wymagane jest, by termin
za przedmiot
nie
30 dni
od daty wystawienia faktury.

IV. KOD CPV
55110000-4 Hotelarskie

V.

w celu

i

TERMIN DOSTAWY
1. Potwierdzenie rezerwacji
w umowie adres email.

noclegowe

do 20.10.2017 w formie elektronicznej na wskazany

WYKLUCZENIA
1. Z ubiegania
o udzielenie
wykluczeni
z
osobowo lub
Przez
rozumie
wzajemne
a
na:
a) uczestniczeniu w
jako
cywilnej lub
b) posiadaniu co najmniej 10%
lub akcji, o ile
prawa,
c)
funkcji
organu nadzorczego lub

oferenci,
lub osobowe
w
osobowej,
nie wynika z
cego,

prokurenta,

d) pozostawaniu w
w stosunku
lub powinowactwa w linii
prostej,
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.
zastrzega sobie prawo wykluczenia z
w toku
udzielili nieprawdziwych informacji,
istotne znaczenie dla
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty
z powodu nie
w
stadium
o udzielenie
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA
Z WYKONAWCAMI
1. Zapytania w zakresie przedmiotu
na adres e-mail:
zamowienia@verdent.pl.
2.
do kontaktu z Wykonawcami jest: Justyna Piotrowska.

Strona 2 z 4

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN
OFERT
1.
wzoru
nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2.
w
polskim.
3. Wykonawca
realizacji
przedmiotu
poprzez wskazanie
w formularzu ofertowym ceny netto i brutto wraz z
podatku VAT.
4. Cena musi b
w jednej z
walut: PLN, USD lub EUR.
5. Cena musi
wszystkie koszty realizacji
Skutki finansowe
obliczenia ceny,
z
wszystkich
na
6. Oferta powinna
parafowana i podpisana przez
do podpisywania
ofert.
7. Wykonawca
jest
przez okres co najmniej 7 dni. Bieg terminu
rozpoczyna
wraz z
terminu
ofert.
8. Oferty nal
do dnia 29.09.2017 r.
9. Oferty
za
poczty elektronicznej
(na adres:
zamowienia@verdent.pl) lub
(adres: VERDENT sp.
z o.o., ul.
38/52, 93-121
10. Za termin
oferty uznaje
termin
do siedziby
lub
na
wskazany w pkt.9 adres mailowy.
11. Oferty
po terminie nie
ocenie.
12. Koszty
z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
13.
oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez
danego zapytania
ofertowego.
IX. KRYTERIA OCENY:
1. Przy wyborze oferty
Nazwa
kryterium

kryteriami:

Waga

Cena netto

100 pkt.

dokonywania oceny

Punktacja w kryterium ceny
przyznawana wg
C=(Cm/Cx)*100;
C liczba
przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm
minimalna cena netto zaoferowana w odpowiedzi na
zapytanie;
Cx cena netto rozpatrywanej oferty.

2. W przypadku
oferty w walucie obcej cena oferty przeliczona zostanie na PLN po
kursie NBP z dnia
Wykonawcy.
3.
udzieli
Wykonawcy,
oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma
(max. 100 pkt.).
4.
Wykonawca,
oferta
wybrana, uchyla
od zawarcia umowy w sprawie
ofert, bez
przeprowadzania ich
oceny.
X.

ZMIANA UMOWY

zastrzega
zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku
przeprowadzonego
o udzielenie
publicznego z
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
b) obiektywnych przyczyn
od
lub oferenta,
c)
d) zmian regulacji prawnych

w dniu podpisania umowy.
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XI. DODATKOWE WARUNKI
1. Zama
informacji,
2.

zastrzega sobie prawo do
lub

z zapytaniem

zastrzega sobie prawo
podania przyczyn.

na

dodatkowych
jego etapie, bez

Z
VERDENT sp. z o.o.
1.

Formularz ofertowy
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