
 
  

 

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

Kalisz, dnia 9 czerwca 2014r. 

Informacje o Zamawiającym: 
Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  
Pawłówek 35  
62-800 Kalisz 

 

Zapytanie ofertowe 

 
Z związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania 

kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

na lata 2007 – 2013, Działanie 5.1. Działanie 5.1 ‘Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym’ Oś priorytetowa 5: ‘Dyfuzja innowacji’ Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  

zaprasza do składania ofert na:  

Zakup gruntu 

  

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Grunt musi znajdować się w miejscowości Warszawa. Grunt musi być objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego lub muszą być wydane warunki zabudowy dla budynku w którym 

zlokalizowane będą biura i laboratorium. Powierzchnia gruntu musi uwzględniać możliwość wybudowania 

obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszy niż 540 m 2.  

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne.  

 

1. Termin realizacji zamówienia rozumiany jako gotowość do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nie 

później niż do dnia 31 sierpnia 2014r. 

 

2. Kryteria wyboru:  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

1) Kryteria obligatoryjne: 

• Wypełnienie formularza ofertowego i złożenie oświadczeń. 

• Gotowość do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014r. 

• Ważność oferty minimum 60 dni. 

 
2) Kryteria punktowe: 

 

Kryteria wyboru Znaczenie 

Cena netto 100% 

 

Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły:  

                C min 
A n = ----------------- x 100 
                C r 
 

C min – cena minimalna w zbiorze  

C r – cena oferty rozpatrywanej 

A n – ilość punktów przyznana ofercie 
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3. Miejsce składania ofert:  

 

Oferty należy składać pocztą (tradycyjną)  na podany poniżej adres lub osobiście na podany poniżej 

adres do dnia 7  sierpnia  2014r. (do godz.15.00): 

 

Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o.  

Pawłówek 35  

62-800 Kalisz 

 

4. Zastrzeżenia 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o.  do żadnego 

określonego działania.  

• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. 

z o.o.  do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Centrum Wspierania Innowacji 

Novotec Sp. z o.o.  do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.  

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za 

jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i 

dostarczeniem oferty. 

• Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian 

całości lub części zapytania ofertowego. 
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Załącznik Nr1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy 
 

Oferta dla firmy Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. 
Pawłówek 35 
62-800 Kalisz 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu gruntu w ramach realizacji projektu „Podniesienie 

konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD” składam 

niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia. 

 

I. Dane wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy: ........................................* 

Siedziba: ........................................* 

NIP: ........................................* 

Numer telefonu: ........................................* 

Numer faksu: ........................................* 

E-mail:  ........................................* 

 

II. Warunki oferty (zakupu gruntu zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym) 

Cena netto łącznie zapytania ofertowego: ....................* 

Oferta ważna do: ........................* 

 

Lp. Przedmiot zamówienia Powierzchnia w m2 Wartość netto 

1 Grunt Działka 

 

  

 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu 

ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.  

2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

we wskazanym terminie. 

 

 

Miejscowość ……………………, dnia……………………..2014r.* 

 

       _________________________________ 

                      (podpis Wykonawcy)* 

*dane obligatoryjne 


