Załącznik B
Sękocin Stary, 11.02.2019 r.

Nazwa firmy

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/
( dotyczy „badania ankietowe rolników, właścicieli lasów” )
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP: 525-00-09-200, REGON: 000115832, KRS: 00000039417
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przeprowadzenie badań ankietowych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety przygotowanego przez Zamawiającego,
metodą wywiadów bezpośrednich z losową ogólnopolską reprezentatywną próbą rolników, właścicieli lasów. Badania wraz z
dostarczeniem raportu z badań oraz bazą danych powinny zostać przeprowadzone w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy.
Szczegółowe założenia metodyczne zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 2 tygodnie od daty podpisania umowy, nie później niż do 4 marca
2019 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ponadto uprzejmie prosimy o
wycenę każdego pytania na załączonym projekcie kwestionariusza ankiety. Znajomość kosztów realizacji każdego pytania
pozwoli na dostosowanie zakresu ankiety do budżetu jaki zaprojektowano na wymienione badania w projekcie.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: p.golos@ibles.waw.pl i
w.gil@ibles.waw.pl, do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 14.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć
miesięcy przed datą złożenia oferty.
2.
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 lutego 2019 r. do godziny 16.00.
3.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Piotr Gołos pod numerem telefonu 606-883-125 oraz adresem email:
p.golos@ibles.waw.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

