Rzeszów, dnia 01.02.2012
………………………………………..
………………………………………...

ZAPYTANIE OFERTOWE
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty
cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu
ofertowym dotyczącym: dostawy kodów abonenckich „Marketplace” modułu Zarządzanie Przedsiębiorstwem
w ramach projektu pn. „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie
europejskim”
I. Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
REGON 691560040, NIP 813-323-88-22
II. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa kodów abonenckich „Marketplace” moduł „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 6 rozgrywek składających
się z 36 zespołów 6 osobowych tj. 216 kodów dostępowych.
Termin wykonania zlecenia: 30.06.2012
Oferta powinna być przygotowana na wzorze zawartym w załączniku nr 1.
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Wybór oferenta zostanie dokonany w dniu 09.02.2012
Całość przedmiotu zamówienia musi zostać wykonana najpóźniej do dnia 02.03.2012
IV. Kryterium oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena
ofertowa (znaczenie przy wyborze oferty - 100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać
będzie najniższą cenę. 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.
V. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 09.02.2012r. do godz. 10.00 osobiście lub pocztą pod adres
Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16a, pok.66, lub na adres
kotula@univ.rzeszow.pl
Otwarcie ofert nastąpi 09.02.2012r. o godz. 10.15
VI. Dodatkowe informacje
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kazimiera Kotula, nr tel. 608-460-653

W imieniu Zamawiającego:
Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 01.02.2012

Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16 c
35 – 959 Rzeszów

FORMULARZ OFERTOWY
Dane oferenta:
Nazwa:
Adres:
Tel.
NIP

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2012 dotyczące dostawy kodów abonenckich
„Marketplace” modułu Zarządzanie Przedsiębiorstwem w ramach projektu pn. „Budowa potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” oświadczam, że zobowiązuję się
wykonać zamówienie zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za cenę:
Łączna cena netto: .......................................
Łączna cena brutto: .......................................

(słownie: ..................................................................................................................................................................)

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

.......................................................
podpis

