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Lubartów dn. 08.01.2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty na zakup Microsoft Office HOME & BUSINESS 2019 dla Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” w ramach działania „Koszty bieżące i
aktywizacja”, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartym
w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
ul. Legionów 16, 21 -100 Lubartów
tel. 533 363 332, e-mail: biuro@lgr-lubelskie.pl
I.

Opis przedmiotu zamówienia
Oprogramowanie Microsoft Office HOME & BUSINESS 2019 w liczbie 2 szt.:
 Klasa produktu – programy i pakiety biurowe,
 Zawartość pakietu – Word, Excel, Power Point, Outlook,
 Wersja językowa – polska,
 Okres licencji – wieczysta,
 Liczba użytkowników -2.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych bądź o wyższych
parametrach.

II. Kryteria oceny ofert: 100% cena
III. Termin składania ofert: 22.01.2021 r.
IV. 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.
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V. 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. Legionów 16, 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.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 533 363 332 lub 533 363 330

