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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1. Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenie NNW w czasie trwania szkolenia Kucharz z modułem kasy fiskalnej w okresie:
1 listopada 2019 – 31 stycznia 2020 dla 5 osób–uczestników projektu Nowe perspektywy dla
mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja
zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).
Kwota ubezpieczenia NNW: 5000 ( pięć tysięcy ) złotych.
2. Sposób i termin jego wykonania.
w okresie: 4 listopada 2019 r.– 31 stycznia 2020r.
Całkowita wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 30.000 Euro netto.
Oferty powyżej 30.000 EURO (wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych ) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do wykonawców, którzy posiadają uprawnienia
i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia oraz dysponują potencjałem kadrowym
i technicznym, odpowiednim do wykonania tego Zamówienia.
4. Ofertę cenę za wykonanie usługi prosimy przekazać na piśmie w terminie do 25.10.2019 r.
(pocztą lub osobiście) lub na adres sekretariat@arl.ostrowiec.pl do godziny 08.00 na adres
Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. (pokój nr 7A parter).
5. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy
z tytułu realizacji zamówienia.
Oferent powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałości cen w okresie trwania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia ofertowego w każdym czasie bez
podania przyczyny.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami proponującymi
najniższe ceny. Negocjacje mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone
w siedzibie ARL Sp. z o.o. lub za pośrednictwem telefonu/ poczty elektronicznej.
6. Kryterium oceny oferty: CENA
7. Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się z Zamawiającym pod nr telefonu :
41 2480370 lub osobiście pokój nr 34, przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia
najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z wybranymi Wykonawcami, którzy złożyli
oferty zawierające cenę oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu
Zamówienia,
9. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie
najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia i przyjął wymagania określone w zaproszeniu do
składania ofert oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy.
10. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości
zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli

zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem,
a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego.
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