Nr z rejestru 2/2018
Lubartów, dn. 11.05.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na wygłoszenie prelekcji nt. „Akwakultura ekologiczna”
dla uczestników konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
„W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w miesiącu wrześniu 2019 r. (dni robocze), w ramach projektu
współpracy międzyregionalnej.
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Słowackiego 11, 21 -100 Lubartów
tel. 533 363 332, 533 363 330, e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
Szczegółowy opis zadania:
1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat: Akwakultura ekologiczna,
po uzgodnieniu szczegółowego zakresu tematyki z Zamawiającym oraz przekazanie
elektronicznej wersji prezentacji co najmniej 3 dni przed planowym terminem konferencji
do biura LGR.
2. Prelekcja odbędzie się w dzień powszedni w miesiącu wrześniu 2019 r. na terenie jednej
z gmin członkowskich Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy
i Wieprza”. Miejsce konferencji zostanie potwierdzone w późniejszym terminie,
po przeprowadzeniu postępowania ofertowego na wynajem sali, cateringu i bazy
noclegowej.
3. Czas trwania prelekcji : 1 godzina dydaktyczna (45 minut), w godzinach 13:30 – 14:15.
Wymagania wobec wykonawcy:
1. Wykształcenie wyższe
2. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na uczelni wyższej, instytucji
lub organizacji zajmującej się problematyką akwakultury ekologicznej.
3. Doświadczenie w prowadzeniu prelekcji, prezentacji, wykładów w tematyce akwakultury
ekologicznej.
Na potwierdzenie spełniania wymagań, na etapie składania oferty wykonawca dołączy życiorys
(CV) lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Kserokopia dokumentów będzie wymagana
przed podpisaniem umowy z wykonawcą.
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Termin składania ofert: 25.05.2018 r. godz. 14:00
Kryteria oceny i wyboru oferty:
Cena za 1 godzinę dydaktyczną prelekcji brutto – 100%
Informacja dodatkowa:
Zamawiający informuje, że podczas prelekcji sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna z
wydarzenia.
Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym:
Z możliwości udzielenia zamówienia ofertowego wykluczone są podmioty powiązane osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym (ocena na podstawie Załącznika nr 2). 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 na załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego), korzystając z jednej z poniższych możliwości:
1. Osobiście lub pocztą w biurze
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza
ul. Słowackiego 11, 21 -100 Lubartów;
2. e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
W przypadku gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem
ofertowym Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O wyborze oferty wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 363 332 lub 533 363 330

