Załącznik nr 5 do Procedury

Rzeszów, dnia 3.12.2012 r.

Wykonawca:
………………………………………
……………………………………….

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
Projekt „Budowa Potencjału Dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na Poziomie Europejskim”
Zaprasza do złożenia oferty na:
Opis i zakres przedmiotu zamówienia: techniczna obsługa Dnia Podsumowania i Zamknięcia Projektu.
Termin realizacji zamówienia: 13.12.2012 r.
Wymagany min. okres gwarancji: n/d
Warunki płatności: przelew (21 dni)
Inne wymagania, dotyczące przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2.
Ofertę należy złożyć:
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu, 35-959 Rzeszów, Aleja Rejtana 16a, pok.66.
Termin złożenia oferty: 07.12.2012 r. godz. 15.30
e-mail: akul@univ.rzeszow.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Artur Kuliński, nr tel. 660-684-908
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.

Artur Kuliński
Podpis kierownika jednostki
zamawiającej

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 03.12.2012 r. (opis przedmiotu zamówienia)
Zlecenie obejmuje wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą Dnia Podsumowania i Zamknięcia
Projektu, tj. :
• dystrybucję plakatów informacyjnych oraz ulotek (100 plakatów i 500 ulotek łącznie) w budynkach UR
oraz miejscach użyteczności publicznej.
• przygotowanie miejsca spotkania w dniu poprzedzającym tj. 11.12.2012 r.
• przygotowanie miejsca rozegrania gry oraz odpowiednią prezentację plakatów konkursowych
• przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni dla cateringu,
• zbieranie podpisów uczestników spotkania,
• wydawanie materiałów promocyjnych,
• odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji,
• ustawienie standów i posterów promocyjnych,
• uporządkowanie miejsca organizacji uroczystości,
• dystrybucję materiałów promocyjnych,
• wykonywanie doraźnych poleceń Specjalisty ds. promocji oraz pozostałych członków zespołu
projektowego.
Zleceniobiorca pozostaje do dyspozycji Specjalisty ds. promocji w dniach:
• 10.12.2012 r w godz. 8:00-16:00
• 11.12.2012 r. w godz. 16:00-21:00
• 12.12.2012 r. w godz. 7:00-18:00
• 13.12.2012 r. w godz. 8:00-14:00.

Załącznik nr 1 do zapytania z dnia 03.12.2012 r.

Rzeszów dn. ________________

Wycena usługi

Przedmiotem wyceny jest:
techniczna obsługa Dnia Podsumowania i Zamknięcia Projektu, w ramach projektu pn. „Budowa potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim”

Potencjalny usługodawca:
Imię i nazwisko (nazwa firmy): ........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
Kontakt:........................................................................................................

Wycena usługi (brutto):
Cena:........................................................................................................
(słownie: ...................................................................... ..........................................................................................................................................)

……………………………………………………….
Podpis osoby wyceniającej

