ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DIR/L/1/2015 z dnia 29.05.2015
w ramach realizowanego zadania „Piknik Drobiowy” finansowanego z Funduszu Promocji
Mięsa Drobiowego
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do czynności
podejmowanych przez zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
1. Zamawiający:
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu ul. Wiejska 29 52-411 Wrocław NIP 8971383350
działająca w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930
Warszawa NIP 526-17-62-562.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa w
terminie do dnia 25.06.205r. do siedziby Dolnośląskiej Izby Rolniczej Biuro Terenowe w Legnicy,
ul. Stefana Okrzei 12 - następujących materiałów reklamowych :
1.fartuch kuchenny - wykonany z materiału z możliwością wykonania nadruku logo i napisu
- szt. 5
2.opracowaniw graficzne plakatów i naklejek- zabawne naklejki w kształcie ptaków(kura ,kaczka
,indyk) naklejki z możliwością naklejenia na odzież z logo DIR i napisem Piknik Drobiowy
Piotrowice 2015 finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego
3. kredki drewniane - zestaw kredek w 6 kolorach, w papierowej tubie zamkniętych temperówką
- szt. 200
4. Łapka klekotka- klaszcząca łapka, gadżet kibica wykonana z tworzywa
- szt. 200
5. druk plakatów wymiarach 58x82 cm z napisem Piknik Drobiowy Piotrowice
2015 finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego - wykonany na papierze kredowym
– szt. 50
6. druk naklejek
- szt. 300
7.podreczny zestaw gier-zestaw gier dla dorosłych zamykany w etui z ekoskóry

- szt. 3

8. zestaw grillowy- 3 częściowy zestaw do grilla ze stali nierdzewnej w etui
- szt. 2
9. zestaw malarski duży -zapakowane w ekologiczny karton kredki drewniane, pisaki, farbki szt.
10. plecak dla dziecka- zabawny plecak wykonany z poliestru z elementami odblaskowymi z przodu i
z boku
- szt. 7

Na wszystkich materiałach ma być umieszczone logo Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz napis
Piknik Drobiowy Piotrowice 2015 sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa
Drobiowego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Sposób przygotowania oferty.
3.1. Oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3.2.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (pocztą lub elektronicznie) sporządzoną w języku polskim.
W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego oferenta
zostaną odrzucone.
3.3.Oferta musi zawierać co najmniej firmę i adres oferenta, cenę oferty netto w PLN oraz brutto w
PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Skalkulowana cena oferty winna obejmować
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. koszty opakowania, transportu i
ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego, podatek VAT i inne opłaty. Zamawiający przy
realizacji zamówienia nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

4. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 12.06.2015 r. do godz. 15.00 na adres: Dolnośląska Izba
Rolnicza Biuro Terenowe w Legnicy ul. Stefana Okrzei 12, 59-220 Legnica, lub email:
z.grakowicz@izbarolnicza.pl
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta dotrze do Zamawiającego (w
przypadku wysłania oferty pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego).

5. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy kierując się wyłącznie jedynym kryterium ceny tj.
cena=100%.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.1 Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego, drogą elektroniczną e-mailową, telefonicznie lub pisemnie.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 15.06.2015r.
Osoba do kontaktu: Zenon Grakowicz tel. 502277426

6. Informacje dotyczące płatności:

Płatnikiem będzie Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930
Warszawa, NIP 526-17-62-562.
Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT w ciągu 30 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury VAT do Biura
Dolnośląskiej Izby Rolniczej Biuro Terenowe w Legnicy, ul. Stefana Okrzei 12.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.

7. Informacje dodatkowe.
7.1 W przypadku gdy złożona oferta nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym lub zostanie złożona po terminie, podlegać będzie odrzuceniu.
7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili , bez
podania przyczyny bez wyboru żadnej z ofert. Warunki zapytania ofertowego mogą być zmienione
lub odwołane przez Zamawiającego, bez podania przyczyny.
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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DIR/L/2/2015 z dnia 06.06.2015r.
w ramach zadania „Piknik Drobiowy” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Do czynności
podejmowanych przez zamawiającego i dostawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje
się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.).Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

1. Zamawiający:
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu ul. Wiejska 29 działająca w imieniu i na rzecz
Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Wspólna 30 , 00-930 Warszawa NIP 526-17-62-562.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: przygotowanie, dostarczenie produktów
drobiowych i jego przetworów do degustacji oraz przeprowadzenie degustacji mięsa drobiowego i
jego przetworów na stoisku wystawienniczym w ramach Projektu „Piknik Drobiowy” sfinansowany
ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego .
Oczekujemy przygotowania i dostarczenia potraw oraz wyrobów z mięsa drobiowego w szerokim i
różnorodnym asortymencie kury, kaczki, indyki, gęsi .Dodatkowo pieczywo, woda mineralna
niegazowana w butelkach po 05, l minimum w ilość 100 szt. Sztućce jednorazowe, talerzyki,
pojemniki jednorazowe, kubki , serwetki w ilościach nie mniejszych niż na 2000 porcji .Piknik
organizowany jest w ramach Dni Otwartych Doradztwa Rolniczego i XX Regionalnej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych, którą zwiedza około ośmiu tysięcy uczestników.
Produkty należy dostarczyć na stoisko w dniu wystawy do godziny dziewiątej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Serwowane wyroby muszą być opisane –podany skład, nazwa - kartki z taką informacją muszą być
umieszczone w sposób widoczny przed wystawioną potrawą.
Miejsce pikniku: Piotrowice koło Chojnowa w dniu 28.06.2015r. Planowany czas degustacji od
godziny 10.00 do 15.00 ( przez ten czas potrawy muszą być na bieżąco dostępne). Ekspozycja
zlokalizowana będzie pod namiotami.
.
3. Termin realizacji.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony i wykonany w dniu
czerwiec 2015.
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4. Sposób przygotowania oferty.
4.1. Oferta musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i musi obejmować całość zamówienia.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę (pocztą lub elektronicznie) sporządzoną w języku polskim.
W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego oferenta
zostaną odrzucone.
4.2. Oferta musi zawierać co najmniej firmę i adres oferenta, cenę oferty netto w PLN, cenę brutto
w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaproponowana cena musi być tak
skalkulowana żeby obejmowała wszystkie koszty jakie zamawiający będzie musiał ponieść przy
realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym podatku VAT. Cena
powinna zawierać wszystkie koszty oferenta takie jak: dojazd, dostawa produktów, obsługa, stoły i
inne koszty związane z realizacją usługi oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.3. Składający ofertę zobowiązany jest zapewnić:
- sprzęt kuchenny niezbędny do utrzymania potraw w stanie gorącym i ciepłym
- wydawanie dań do degustacji według poleceń osoby reprezentującej Zamawiającego
- osoby do obsługi przy wydawaniu
- usługę sprzątnięcia wraz z utylizacją odpadów i śmieci powstałych w ramach świadczonej usługi
- przestrzegać przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów i
wyrobów spożywczych
- wysoką jakość wartości odżywczej i estetycznej jak i gramatury produktów spełniających normy
jakości produktów spożywczych
4.4.Do oferty należy dołączyć:
– Aktualne zezwolenie wydane przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną (Sanepid ) na
prowadzenie usługi gastronomicznej – kserokopia poświadczona przez osobę upoważnioną do
reprezentacji

5. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.06.2015 r. do godz. 14.00 na adres: Dolnośląska Izba
Rolnicza Biuro Terenowe w Legnicy ul. Stefana Okrzei 12, 59-220 Legnica, lub email:
z.grakowicz@izbarolnicza.pl
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta dotrze do Zamawiającego (w
przypadku wysłania oferty pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego).

6. Kryteria oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy kierując się kryterium ceny. Pod uwagę brana będzie również gama (różnorodność)
oferowanych produktów oraz zabezpieczenie produktów pod względem wymogów sanitarnych.

7. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji usługi:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego, drogą elektroniczną e-mailową lub pisemnie.
Osoba do kontaktu: Zenon Grakowicz tel. 502277426

8. Informacje dotyczące płatności:
Płatnikiem będzie Krajowa Rada Izb Rolniczych z siedzibą w Warszawie , ul. Wspólna 30, 00-930
Warszawa, NIP 526-17-62-562. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty wykonania
przedmiotu zamówienia oraz wystawienia i dostarczenia faktury VAT do Biura Dolnośląskiej Izby
Rolniczej Biuro Terenowe w Legnicy, ul. Stefana Okrzei 12.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego.

9. Informacje dodatkowe.
9.1. W przypadku, gdy złożona oferta nie będzie spełniać warunków określonych w niniejszym
zapytaniu ofertowym lub zostanie złożona po terminie, podlegać będzie odrzuceniu.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia zapytania ofertowego bez wyboru żadnej z ofert.
9.3. Warunki zapytania ofertowego mogą być zmienione lub odwołane przez Zamawiającego, bez
podawania żadnej przyczyny.
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