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Błażowa, 29 marca 2021 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/LGD/2021 

dotyczące zadania pod nazwą: Centrum Promocji Upraw Ekologicznych. 

1. Zamawiający 

Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu, 

36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16,  

e-mail: biuro@liderds.ostnet.pl 

Osoba upoważniona przez zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na 

zapytania oferentów: Kazimierz Jaworski, tel.: 661 764 610, e-mail: kazimierz.jaworski@polskichleb.pl. 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, dalej „ustawa PZP”). W sprawach nieuregulowanych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, do postępowania w sprawie zamówienia znajdują zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). W celu 

zapewnienia wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, 

transparentności i równego traktowania potencjalnych wykonawców niniejsze postępowanie toczy się w 

oparciu o zasadę konkurencyjności. W celu zachowania ww. zasad niniejsze zapytanie zostało umieszczone 

na stronie internetowej zamawiającego1 oraz zostało skierowane do co najmniej 3 potencjalnych 

wykonawców.  

3. Przedmiot zamówienia  

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonania inwestycji pod nazwą: Centrum 

Promocji Upraw Ekologicznych w gminie Chmielnik (powiat rzeszowski, woj. podkarpackie).  

2) Zamówienie obejmuje wykonanie inwestycji: 

a) zespołu tuneli foliowych – tunelu zblokowanego wielonawowego; 

b) stawu o pojemności nie mniejszej niż 500 m3; 

c) kontenera hydroforni; 

d) instalacji nawadniania; 

e) instalacji elektrycznej; 

f) niezbędnego utwardzenia dojazdu do tuneli oraz budynku technicznego pompowni; 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do 

Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia). 

4. Warunki udziału w postępowaniu  

Warunki udziału postepowaniu zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik 

nr 1). 

                                                             
1 http://liderds.ostnet.pl 
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5. Termin składania ofert 

9 kwietnia 2021 r., godzina: 15:00 

6. Miejsce składania oraz otwarcia ofert 

Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2021 r., godzina: 15:00 w siedzibie zamawiającego pod adresem: 

Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu, ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak 

i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

Oferty zostaną otwarte 9 kwietnia 2021 r., godzina: 15:15 w: Lokalnej Grupie Działania - Lider Dolina Strugu, 

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa. 

7. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji 

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji zostały określone w Spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1). 

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawców 

Informacje na temat zakresu wykluczenia wykonawców z udziału w postepowaniu zostały określone w Spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1). 

9. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 


