Znak sprawy: 11/ZO/CES/2016
Rzeszów, 29.11.2016 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zaprasza Państwa do udziału
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla
40 Uczestników Projektu.
79400000-8 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz
podobne
Projekt „Biznes Inicjator”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Regionalny Rynek Pracy,
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu: 2016-08-01 do:
2018-06-30. Umowa Nr RPPK.07.03.00-18-0173/15-00 z dnia 29.09.2016 r.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem nr 1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Wykonawca musi posiadać kompetencje oraz doświadczenie w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia.

III. Przygotowanie oferty


Ofertę należy złożyć na załączonym Formularzu Oferty (załącznik nr 2) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kolszynska@rarr.rzeszow.pl do dnia
01.12.2016 do godz. 12:00,



W temacie maila należy wpisać:

„Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie

indywidualnego doradztwa w zakresie opracowania biznesplanów dla 40
Uczestników Projektu, Znak sprawy: 11/ZO/CES/2016”


W Ofercie powinna być podana pełna nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, dane
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kontaktowe typu tel., e-mail, oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu,


Oferta musi być podpisana przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania
zobowiązań w imieniu Wykonawcy,



Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub nie spełniające
stawianych wymagań nie będą rozpatrywane,



Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty (załącznik nr 2);
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z wykazaniem wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego zgodnie z warunkami
zapytania (cv) i dołączeniem dokumentów potwierdzających kwalifikację (załącznik
nr 3),

IV. Kryterium wyboru oferty: Cena
ofercie złożonej przez Wykonawcę).

-

waga 100% (całkowita cena brutto podana w

V. Kontakt z wykonawcą
Dane kontaktowe:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Pani Katarzyna Olszyńska,
tel. (17) 86 76 258, e-mail: kolszynska@rarr.rzeszow.pl.

…………………….………………………
Podpis
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