Stary Dzików, dn. 25.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na zakup na zakup Basenów do transportu żywych ryb
– 2 szt. z osprzętem w ramach realizacji operacji „Zakup nowoczesnego środka transportu
służącego do przewożenia żywej ryby w gospodarstwie rybackim ,,Miłków",
współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i
Morze 2014-2020”.
Zamawiający:
Janina Cierpisz
ul. Jana III Sobieskiego 33
37-632 Stary Dzików
tel. 606-630-833
e-mail: janina.cierpisz@gmail.com
SZCZEGÓŁOWY OPIS OFERTY:
Baseny izolowane do transportu żywych ryb SDK FTT 1200 (szt. 2) z osprzętem zawierające przede
wszystkim:

− Baseny do transportu żywych ryb SDK FTT 1200- 2 szt.
− Szyber- 2 szt.
− Rama natleniająca do FTT 1200 - 2 szt.
− Rynna spustowa 1,2 m – 1 szt.
− Rynna spustowa 3 m - 1 szt.
− Regulator przepływu tlenu kompletny - 2 szt.
− Uchwyt na 2 butle tlenowe leżące - 1 szt.
− Uchwyty mocujące do platformy samochodu – 2 szt.
Cena za powyższe baseny do transportu żywych ryb wraz z niezbędnym osprzętem winna
zawierać w wycenie również montaż.
Baseny powinny obejmować Deklarację Zgodności EC. Deklaracja ta powinna odpowiadać
podstawowym wymaganiom bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Ponadto na
niniejsze baseny do transportu żywych ryb oraz cały niezbędny osprzęt powinna być
wystawiona gwarancja nie krótsza niż 12 miesięcy.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 9 października 2020 roku .
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
W oparciu o następujące kryteria:
Cena za usługę - 100%
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PLANOWANY TERMIN ZAKUPU
Listopad/ Grudzień 2020 rok
WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 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
Wykonawcą, 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.
FORMA SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy składać korzystając z jednej z poniższych możliwości:
1. Osobiście lub pocztą : Janina Cierpisz ,ul. Jana III Sobieskiego 33, 37-632 Stary Dzików
2. Elektronicznie na adres e-mail: janina.cierpisz@gmail.com
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłyną oferty związane z zapytaniem
ofertowym, zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzielane będą pod numerem telefonu 606-630-833 oraz adresem
email: janina.cierpisz@gmail.com
Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia
zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI OBOWIĄZKOWE PRZY SKŁADANIU OFERT:
1. Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 2.

Właściciel:
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Janina Cierpisz
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Formularz Oferty Wykonawcy
Przedmiot zapytania

Basen do transportu żywych ryb z osprzętem – 2 szt.

Nazwa Wykonawcy:
Adres Wykonawcy:
NIP
REGON
Osoba do kontaktu
Telefon
Marka i model Pojazdu
Cena ofertowa w zł netto
Stawka i kwota podatku VAT
Cena ofertowa w zł brutto
Oferta skierowana do:

Janina Cierpisz
ul. Jana III Sobieskiego 33
37-632 Stary Dzików
tel. 606-630-833
e-mail: janina.cierpisz@gmail.com
Nawiązując do zapytania ofertowego przedstawiamy ofertę na zakup Basenów do
transportu żywych ryb – 2 szt. z osprzętem w ramach realizacji operacji „Zakup nowoczesnego
środka transportu służącego do przewożenia żywej ryby w gospodarstwie rybackim
,,Miłków", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym
„Rybactwo i Morze 2014-2020”.
Termin ważności oferty: 3 miesiące
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Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami składania i wyboru ofert obowiązującymi w niniejszym
postępowaniu, opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję je oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez administratora danych,
którym jest Janina Cierpisz ,ul. Jana III Sobieskiego 33, 37-632 Stary Dzików, a także przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego z siedzibą Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa dla potrzeb niezbędnych,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w
celu rozliczenia operacji oraz przyznania pomocy finansowej w ramach Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze oraz przysługuje mi prawo wglądu
do moich danych osobowych jak również prawo do ich poprawiania.
Przyjmuję do wiadomości, że:
- moje dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia dokonania płatności końcowej;
w przypadku ostatecznej odmowy otrzymania pomocy z EFMR na realizację operacji dane osobowe zostaną
natychmiast usunięte.
- moje dane osobowe mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskie i państw
członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
- że mam prawo do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych przez Janina Cierpisz ,ul. Jana
III Sobieskiego 33, 37-632 Stary Dzików oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Janina Cierpisz.
Powyższe dane osobowe są podawane dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.

..................................................................................
(data i podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

…………………………………………………………………………..
(dane dostawcy lub wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku powiązań osobowych i kapitałowych
Niniejszym oświadczam, że pomiędzy........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(dane/imię i nazwisko dostawcy lub wykonawcy) lub osobami upoważnionymi do reprezentowania
dostawcy lub wykonawcy,
A Janiną Cierpisz, zamieszkałą przy ul. Jana III Sobieskiego 33, 37-632 Stary Dzików lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jej imieniu oraz osobami wykonującymi w jej imieniu
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub
wykonawcy usług występują/nie występują1 powiązania kapitałowe lub osobowe.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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.......................................................

........................................................

miejsce i data

czytelny podpis osoby upoważnionej
do podpisania oświadczenia

Niepotrzebne skreślić
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