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

Chełm, dnia 11.04.2012r.

Zapytanie
W ramach procedury rozeznania rynku w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia
w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U z
2004r. numer 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zwraca
się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu dotyczącym: przygotowania i wygłoszenie dwóch
prelekcji dla uczestników seminarium (nauczycieli prowadzących zajęcia) w ramach projektu pn.
„Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o
dofinansowanie numer UDA- POKL.03.03.04-00-218/09-02.
I. Zamawiający
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul Pocztowa 54, 22-100 Chełm
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie i wygłoszenie dwóch prelekcji w dniu 21.04.2012 i
28.04.2012 dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu „Młodzieżowe Uniwersytety
Matematyczne” w zakresie:
a) pracy z uczniem słabym na temat: „Wybrane zagadnienia z teorii liczb w pracy z uczniem słabym”
b) pracy z uczniem zdolnym na temat: Zastosowanie funkcji wykładniczej i logarytmicznej w
pracy z uczniem zdolnym”
2. Jedna prelekcja obejmuje:
- przygotowanie streszczenia do materiałów seminaryjnych o objętości ok. 1 – 2 strony tekstu,
- przygotowanie prelekcji w wersji papierowej lub elektronicznej w formie tekstu lub prezentacji,
- wygłoszenie prelekcji, czas głoszenie prelekcji – 1 godzina lekcyjna (45 min),
- przeprowadzenie dyskusji nad tematyką objętą prelekcją.
3. Celem prelekcji jest podniesienie jakości i efektywności zajęć prowadzonych przez nauczycieli –
uczestników seminarium, z uczniami biorącymi udział w projekcie.
4. Wykonawca przeniesienie w całości prawa autorskie do przedmiotu zamówienia na rzecz
Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadczy, iż wykona przedmiot umowy osobiście i będzie jedynym autorem i
właścicielem materiałów.
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6. Wykonawca oświadczy, iż przygotowane przez niego materiały nie będą obciążone żadnymi
roszczeniami ani prawami osób trzecich.
Materiały prelekcji muszą spełniać wymogi wizualizacji PO KL.
Seminaria w czasie którego prezentowane będą prelekcje odbędą się w dniach 21.04.2012 i
28.04.2012w budynku Instytutu Neofilologii PWSZ w Chełmie przy ul. Woojsławickiej 8b..
Cena ma być ceną brutto i obejmować wszystkie wydatki związane realizacją zamówienia.
III. Kryterium oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium ofertowanej
ceny (100%)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę, przy zachowaniu jak
najwyższego oferowanego standardu wykonania zamówienia.
IV. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 18.04.2012( co najmniej 7 dni od ogłoszenia zapytania)
(decydować będzie data realnego otrzymania oferty przez zamawiającego) osobiście lub pocztą pod
adres podany w punkcie I.
V. Informacje dodatkowe
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela dr Jarosław Kapeluszny pod nr tel. 82 5654346
Jednocześnie uprzejmie informujemy, 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).

W imieniu Zamawiającego:
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Zamawiający
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
W Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:
____________________________________________________________
Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące rozeznania rynku dotyczące wykonanie i wygłoszenie dwóch prelekcji
dla celów projektu współfinansowanego 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 brutto: .......................................
(słownie: .................................................................................................................................................................)

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

………………………………………..
podpis
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