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RŚ.602.1.20ż0

r,

ZAPYTANIE OFERTOWE
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1, l1-400 Kętrzyn zapraszaPaństwa do
złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
sĘcznia2004r. - Prawo zamowięń publicznych (tj,DzU. z2019 r.,poz.l843):

I.

Zamawiaiący:

Powiat kętrzyński, adres: Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
NIP: 742-18-42-I3I

II. Przedmiot zamówienia:
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskie go

zalata20l82019

Dokładny opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do zapsĄania ofertowego,

III. Termin realizacii zamówienia:
31 lipiec 2020 r.

IV. Mieisce.

l.

sposób i termin składania ofert:
oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofeĘ (zał, nr

1),

z dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie wykazanych usług.
Ofertę naleĘ złoĘó w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

b) Wypełniony wykaz usług (zał, nr ż) wraz

2.

NA

3.

oFERTA
ZAPYTANIE oFERTowE

<

<RŚ.602.3.2019>

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrryńskiego
na lata 2018-2019 >
NIE OTWIERAC PRZED 3 tutym 2020 r.

Oferty naleĘ składać w siedzibie Zamawiającego: Plac Grunwaldzki 1 w Kętrzynie - Biuro
Obsługi Interesanta - w terminie:
do dnia 3 lutego 2020 r. do eodz. 1200

4. Otwarcie oferl nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 3 lutego 20ż0 r.
5. OfeĄ niekompletne lub złożone w innej formie niż wymagana forma, określonaw zapytaniu

ofertowym, lub złożonepo terminie składania ofeft zostaną ulznane przez Zamawiającego za

6.
v.

nieważne.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznakowania

przez Wykonawcę.

89 75I 24 01,

§TARO§TlVo@STARoSTWo, KETRZYN.PL
WWW STAROSTWO,KETRZYN.PL

kopeĄ

Rodzaie i opis kryteriów. którvmi zamawiaiacv bedzie sie kierował przywvborze ofertvwraz
z podaniem znaczenia tvch kryteriów i sposobu ocenv ofert:

. OfeĄ cenowe

złożone w Wznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:
Cena - l00"ń
2. O wYborze ofeĘ Zamawiający zawiadomi drogą elektroniczną wszystkich Wykonawców,
ktorzy złożyliofefty cenowe orazzamieści informację na stronie internetowej.
1

vI. opis

warunków udziału w postepowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy spełniają warunki doĘczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Powyższy warunek będzie spełniony, jeśliwykonawcawykńe, że wykonał w okresie ostatnich
trzęch lat przed upłl.rvem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeni a działalnościjest
krótszy - w tym okresie co najmniej dwa rapoĘ z wykonania Programu Ochrony Środowiska.

vII. osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia:
Agata Kowalska-Skórka - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem
tel. (0 8 9) 7 5 I 1 7 22, e-mail: Agata.Kowalska- Skorka@starostwo. ketrzyn.pl

załaczniki:

1, Formularz oferĘ

2. Wykazusług
3. Projekt umowy

-

