Rzeszów, dnia 28.08.2012r.

Wykonawca:

_____________________
_____________________
_____________________

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
REGON: 691560040,
NIP: 813-323-88-22
Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: Wynajem krytej pływalni dla potrzeb kursów Uniwersyteckiego Ośrodka

Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na:
• Wynajmie pływalni na terenie Rzeszowa o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25 m x 12,5 mgłębokości od 1,35 m do 1,80 m.
Specyfikacja zamówienia:
1. Wynajmie krytej pływalni na czas 6 godzin
2. Wymiary niecki nie mniejsze niż 25 m x 12,5 m- głębokość umożliwiająca łagodne przejście od 1,35 m
do 1,80 m.
3. Możliwość używania własnego sprzętu do ćwiczeń (sprzęt specjalistyczny do kursu).
4. Ponadto pływalnia powinna zapewnić w cenie usługi fachową opiekę ratownika wodnego.
5. Pływalnia powinna udostępnić w cenie usługi urządzenia socjalne: natryski, szatnie, suszarnie, toalety.
6. W/w urządzenia socjalne powinny być dostępne dla uczestników szkoleń i prowadzących przynajmniej
na kwadrans przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w wodzie.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Miejsce i termin realizacji zamówienia
Wybór oferenta zostanie dokonany do dnia 06.09.2012r.
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w następujących terminach:
1 godzina – w dniu 29 września 2012
2 godziny – w dniu 30 września 2012
1 godzina – w dniu 6 października 2012
2 godziny – w dniu 7 października 2012
Istnieje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu kursu.
Miejsce realizacji zamówienia Rzeszów.

Warunki płatności: Wynagrodzenie dokonane będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na rachunku/fakturze VAT.

Kryterium oceny i wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym będą:
1. cena ofertowa (90%)
2. ewentualne usługi dodatkowe (10%)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę, przy zachowaniu jak
najwyższego oferowanego 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.
Ofertę należy złożyć:
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16a, pok. 66 35-959 Rzeszów, tel. 0-17-872-13-55
Termin złożenia oferty: 06.09.2012r.
e-mail: www.potencjalur.univ.rzeszow.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Krystian Antochów pod nr tel. 608469184, k.antochow@univ.rzeszow.pl

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

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 28.08.2012r.
Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16 C,
REGON: 691560040,
NIP: 813-323-88-22

FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa:

____________________________________________________________

Adres:

____________________________________________________________

Tel.

____________________________________________________________

NIP

_____________________________________________________________

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.08.2012r. dotyczące usługi wynajmu pływalni dla
potrzeb kurów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu
współfinansowanego

ze

środków

UE

„Budowa

potencjału

dydaktycznego

Uniwersytetu

Rzeszowskiego na poziomie europejskim” oświadczam, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie
zgodnie z warunkami zapytania ofertowego za cenę:
Łączna cena netto: ........................................
Łączna cena brutto: .......................................
(słownie: .............................................................................................................................................)

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

……………………………..
podpis

