Katowice, dnia 02 kwietnia 2009 r.
Dotyczy: zadań wykonywanych w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego: „Moja firma w mojej gminie”.

Zapytanie ofertowe
W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zamawiający zamierza zlecić wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowych oraz wyposażenia do
materiałów szkoleniowych, które zostały szczegółowo określone w załączniku numer 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Wobec powyższego zapraszamy do złożenia oferty na warunkach określonych w
niniejszym zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia lub jego części, którego szczegółowy zakres i
warunki zostały zawarty w niniejszym zapytaniu ofertowym i załączniku numer 1 do zapytania.
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach niniejszego zamówienia zamawiający zamierza zlecić zakup, wykonanie i dostawę materiałów
szkoleniowych oraz wyposażenia do materiałów szkoleniowych, które zostały szczegółowo określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na załączniku numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Materiały wymienione załączniku numer 1 wykonawca jest zobowiązany po wykonaniu dostarczyć do
siedziby zamawiającego we wskazanych terminach.
Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Materiały szkoleniowych oraz wyposażenia do materiałów szkoleniowych stanowiące przedmiot
zamówienia mają być wykonane zgodnie ze wzorami właściwych projektów layout wskazanych przez
zamawiającego dla danego przedmiotu zamówienia na załączniku numer 1.
Maksymalny termin realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia wymagany przez
Zamawiającego został określony w tabeli na załączniku numer 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kryteriami oceny ofert są:
1. zaoferowana cena, którą należy podawać w ofercie osobno dla każdego z przedmiotów zamówienia
wymienionych w załączniku numer 1 w kwocie PLN netto, to jest bez należnego podatku VAT,
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2. dotrzymanie przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych przedmiotów zamówienia
określonych
na
załączniku
numer
1.
Wykonawca
zobowiązany
jest
złożyć
w treści oferty oświadczenie, iż dotrzyma terminów określonych w ofercie. Zadeklarowane terminy
realizacji nie mogą być późniejsze niż określone w załączniku numer 1,
4. ocena jakości technicznej oferty (jakość i standard zaproponowanych materiałów, sposób i jakość
wykonania itp.)
3. zamawiający zastrzega, iż stopień w jakim poszczególne kryteria wymienione powyżej
w punktach 1, 2 i 3 decydują o wyborze oferty podlegają jego swobodnej ocenie w trakcie dokonywania
wyboru oferty.
Termin i sposób składania ofert:
- pisemne oferty można złożyć osobiście, przesłać przesyłką pocztową na adres: Fundacja Viribus Unitis,
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice, mailem na adres centrum@rcie.katowice.pl lub faxem na numer
032/209 17 01 w terminie do dnia 10.04.2009 r. (do godz. 17.00),
- Zamawiający wymaga, aby złożona oferta zawierała następujące elementy:
a) nazwę oferenta, jego adres, numer NIP, numer telefonu, numer faxu, adres e-mail,
b) propozycje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności umożliwiające dokonanie
wyboru oferty w oparciu o kryteria opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami składania ofert opisanymi
w niniejszym zaproszeniu i w całości je akceptuje.
Pozostałe warunki:
- złożona oferta wiąże oferenta do dnia 30.06.2009 r.,
- rozpoznanie ofert nastąpi w terminie do dnia 10.04.2009 r.,
- oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pocztą, faxem lub mailem według
namiarów podanych w ofercie,
- z oferentem, którego oferta zostanie wybrana przez zamawiającego, w terminie do dnia 13.04.2009 r.
zostanie zawarta umowa na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego określająca
warunki współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

Mateusz Matysiewicz
Prezes Zarządu
....................................................
Zamawiający
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