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

Rzeszów, dnia 07.09.2012r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Projekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”
Zaprasza do złożenia oferty na:
opracowania, wykonania i dostawę łącznie 1100 kompletów materiałów seminaryjnych dla
uczestników seminariów realizowanych w ramach projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Nr wg słownika CPV: 79810000-5, 79823000-9
Przedmiotem zamówienia jest opracowania, wykonania i dostawę łącznie 1100 kompletów materiałów
seminaryjnych. Komplet materiałów seminaryjnych składa się z: teczki, notesu, długopisu.
Wymagania szczegółowe i parametry minimalne przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zapytania.
Zamawiający udostępni posiadane przez siebie materiały niezbędne do należytego wykonania tejże
umowy Wykonawcy.
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca ma dostarczyć materiały seminaryjne nie później niż 2 dni przed realizowanym seminarium.
Planowane terminy seminariów:
a) seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym i w zakresie pracy z uczniem zdolnym UJ – 29.09.2012
b) seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym i w zakresie pracy z uczniem zdolnym UR –29.09.2012
c) seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym i w zakresie pracy z uczniem zdolnym PWSZ –
13.10.2012
d) seminarium w zakresie pracy z uczniem zdolnym UR, UJ, PWSZ – 09.02.2013
e) seminarium w zakresie pracy z uczniem słabym UR, UJ, PWSZ – 02.02.2013
Terminy seminariów mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie terminów seminariów Zamawiający
powiadomi Wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowanym terminem seminarium.

Ofertę należy złożyć:
Miejsce: Biuro projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, p. 65, ul. Rejtana 16 a, 35-959 Rzeszów
Oferty należy składać w terminie do dnia 14.09.2012r. (decydować będzie data realnego otrzymania oferty
przez Zamawiającego) osobiście lub pocztą
e-mail: mumy@univ.rzeszow.pl
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Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
mgr Bożena Drygaś, tel. 17 8721304
Kryterium oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym będzie
oferowana cena(100%)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę, przy zachowaniu
odpowiedniego standardu wykonania zamówienia. Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie
wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania
ofertowego i złożonej oferty cenowej.
Sposób przygotowania oferty:
W treści oferty należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. cenę brutto realizacji zamówienia,
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszą,
2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

………………………………….
Podpis kierownika jednostki
zamawiającej

Załączniki:
1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia
2. Formularz ofertowy
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…………….., dnia …………………
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 07.09.2012r.
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 ofertowe z dnia 07.09.2012r. dotyczące opracowania, wykonania i dostawę
łącznie 1100 kompletów materiałów seminaryjnych dla uczestników seminariów realizowanych w ramach
projektu pn. „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, oświadczam, że zobowiązuję się wykonać zamówienie
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za łączną cenę:

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

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

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

………………………………………..
podpis
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