Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rzeszów 14.11.2011

Rozeznanie rynku na:dostarczenie
materiałów dydaktycznych - książek
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w
ramach realizowanego projektu „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, realizowanego w ramach
PO KL, Priorytet III współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Uniwersytet Rzeszowski zwraca się z prośbąo przesłanie wstępnej kalkulacji ceny
oferowanej przez Państwa na dostawę materiałów dydaktycznych (kompletów książek)zgodnie z
zamieszczonym załącznikiem.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu
Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm mogących wykonać zamówienie i uzyskanie
wiedzy nt. kosztów realizacji zamówienia.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania kalkulacji ceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wszczęcia zamówienia bez podania przyczyny.
W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie ceny brutto (całkowity koszt
realizacji zamówienia).
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 21.11.2011.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy (Bożena Drygaś, tel. 0 178721308;
mumy@univ.rzeszow.pl)

Załączniki:
Opis przedmiotu zamówieniazamówienia;
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Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7905 kompletów książek złożonych z:
1. Andrzej Kiełbasa, Matura z matematyki 2013, poziom podstawowy i rozszerzony Część I
2. Andrzej Kiełbasa, Piotr Łukasiewicz, Matura z matematyki 2013, poziom podstawowy i
rozszerzony, Część II

Wszystkie książki muszą posiadać nadruk lub naklejkę zawierający logotyp projektu i
informację finansowaniu przez Unię Europejską w ramach EFS oraz nazwa projektu
„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” zgodnie z wymogami POKL. Przez logotyp
projektu rozumie się logo PO KL, UE oraz logo projektu Logotypy wykonane mają być w
kolorze.
W każdej książce powinna znajdować się informacja: „Egzemplarz bezpłatny, nie podlega
sprzedaży”Książki muszą być nieużywane, czyste, nie mogą mieć uszkodzeń.
Wykonawca ma dostarczyć w paczkach kartonowych książki na koszt Wykonawcy do
122 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województw: podkarpackiego,
małopolskiego i lubelskiego, według rozdzielnika Zamawiającego.Szkoły, które w
rozdzielniku występują dwukrotnie (do zajęć wyrównawczych i rozszerzających) mają
otrzymać osobne komplety książek według rozdzielnika.
Każda paczka musi być w widocznym miejscu oznaczona napisem „Projekt MUM” i
informacją o ilości egzemplarzy w paczce.
Dostarczenie materiałów według rozdzielnika – 21 dni od dnia podpisania umowy.
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…………………………………………….

Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie,
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16c
REGON 691560040,
NIP 813-323-88-22

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania rynku dotyczące dostawy materiałów dydaktycznych (książki)
dla celów projektuwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, oświadczam, że szacuję koszt realizacji
zamówienia zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za łączną cenę:

Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: .................................................................................................................................................................)

.............................................................
(miejscowość i data)

………………………………………..
podpis
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