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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE OFERTY NA PAPIERZE FIRMOWYM 

 

OFERTA 

dotycząca zadań planowanych do współfinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 poddziałanie 

4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój 

 

 

OFERENT  

…………………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Firma Produkcyjno-Handlowa PAULA 

Sp. z o.o. sp.k. 

ul. Łódzka 145a 

62-800 Kalisz 

NIP 618 209 30 96 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA   

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 z późn. zm). 

W związku z tym, iż niniejsze zamówienie planowane jest do współfinansowania ze środków PROW 

2014 – 2020, toczy się z oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

13.01.2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot 

pomocy oraz pomocy technicznej. 

 

NINIEJSZYM PRZEDSTAWIAM OFERTĘ NA : 

BIZNES PLAN 

 

a)  Opis przedmiotu oferty: 

Biznes plan zostanie opracowany na potrzeby inwestycji  polegającej na zakupie nowoczesnych 

maszyn i urządzeń w Firmie Produkcyjno-Handlowej „PAULA” Sp. z o.o. Sp.K., zlokalizowanej w 

Kaliszu gmina Kalisz, której koszt szacowany jest na kwotę  około 2 000 000 zł. 



2 

 

 

W związku z ubieganiem się o współfinansowanie inwestycji w ramach PROW 2014 -2020,  biznes 

plan musi zostać opracowany na stosownym formularzu  dla poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji  w 

przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020,  który udostępniony jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. 

 

Inne dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 

np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, referencje  

itp……………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Warunki udziału w postępowaniu 

I. Oświadczam, że zajmuję się działalnością polegającą na wykonywaniu usług będących przedmiotem 

zamówienia, i zobowiązuję się do dołożenia należytej staranności przy jego realizacji. 

II. Oświadczam, iż nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

 

c)  Kryteria oceny ofert 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o  kryterium: 

Najniższa cena –  waga znaczenia 80% (80 punktów) 

Najkrótszy termin realizacji zamówienia liczony od dnia podpisania umowy (w tygodniach) –  waga 

znaczenia 20% (20 punktów)  

Razem 100 % ( 100 punktów)   

 

 

d) Cena przedmiotu zamówienia / wartość oferty 

 

Wartość oferty netto:      …………………………………………………… 

Wartość podatku Vat:    ……………………………………………………. 

Wartość oferty  brutto:  ............................................................................. 

 

 

e)  Data wystawienia oferty  

……………………………………………………………………………….. 

 

f)  Data ważności oferty 

     ……………………………………………………………………………….. 

 

g)  Termin realizacji zamówienia (liczba dni kalendarzowych) 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

h) Informacje administracyjne 

http://www.arimr.gov.pl/
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Osobą uprawnioną i wykonującą w imieniu Oferenta czynności związane  

z przygotowaniem oferty  (w tym wyjaśnieniem ewentualnych  wątpliwości  i uwag związanych z 

ofertą) jest:            

…………………….………………………………….  Nr tel. …………………………………..,                                           

email: ………………………………………………… 

 

 

Ofertę przygotował 

…………………………………………………………… 


