Rzeszów, dnia 01.06.2012r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w Rzeszowie zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej
wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym:
Wynajmu pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb kurów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego
w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego na poziomie europejskim”
I. Zamawiający
Uniwersytet Rzeszowski
35-959 Rzeszów,
ul. Rejtana 16 C,
REGON: 691560040,
NIP: 813-323-88-22
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na:
• Wynajmie pomieszczeń dydaktycznych do celów przeprowadzenia kursów specjalistycznych na terenie Jasła lub w
okolicy Jasła (do 5 km od Jasła).
Specyfikacja zamówienia:
1. Wynajmie pomieszczenia dydaktycznego na czas 8x10 godzin
2. Wymiary sali pozwalający na przeprowadzenie zajęć dla 15 osób z użyciem laptopów i urządzeń multimedialnych
2
(rzutnik, tablica interaktywna itp.) – powierzchnia sali minimum 30m .
3. Pomieszczenie powinno umożliwiać podłączenie do sieci elektrycznej minimum 16 laptopów i urządzenia
multimedialne.
4. W sali powinno znajdować się minimum 16 stanowisk (biurko lub ławka z krzesłem).
5. Wykonawca ma udostępnić w cenie usługi: szatnie, toalety.
6. W/w pomieszczenia powinny być dostępne dla uczestników szkoleń i prowadzących przynajmniej na kwadrans
przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany w następujących terminach:
10 godzin – w dniu 16.06.2012,
10 godzin – w dniu 17.06.2012,
10 godzin – w dniu 23.06.2012,
10 godzin – w dniu 24.06.2012,
Istnieje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu kursu.
Miejsce realizacji zamówienia: Jasło lub okolice Jasła do 5 km.
IV. Kryterium oceny i wyboru oferty
Wybór oferenta zostanie dokonany do dnia 12.06.2012.
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena ofertowa
(znaczenie przy wyborze oferty - 100%).
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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.
V. Sposób przygotowania oferty
Oferty należy składać w terminie do dnia 11.06.2012r. (decydować będzie data realnego otrzymania oferty przez
zamawiającego) osobiście lub pocztą pod adres podany w punkcie I.
W treści oferty należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. cenę brutto realizacji zamówienia,
3. termin realizacji,
4. inne……….
VI. Dodatkowe informacje
Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udziela Krystian Antochów pod nr tel. 608469184.
Uprzejmie informujemy, iż składane przez Państwa oferty powinny spełniać wymogi z art. 66 i n. kodeksu cywilnego.
Zamawiający oświadcza, iż jego milczenie po złożeniu oferty i upływie terminu do wyboru oferenta oznaczonego
w punkcie III oznaczać będzie odrzucenie oferty.
.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.
2.
3.
4.

Odstąpienia od rozstrzygania ofert bez podania przyczyny.
Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
W imieniu Zamawiającego:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
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 01.06.2012r. dotyczące usługi wynajmu pomieszczeń
dydaktycznych dla potrzeb kurów Uniwersyteckiego Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w ramach projektu
współfinansowanego ze środków UE „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na
poziomie europejskim” oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami
zapytania ofertowego za cenę:
Łączna cena brutto: …………………………………….
(słownie:…………………………………………………………………………………………….)
Termin realizacji zamówienia:
10 godzin – w dniu 16.06.2012,
10 godzin – w dniu 17.06.2012,
10 godzin – w dniu 23.06.2012,
10 godzin – w dniu 24.06.2012,

Istnieje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu kursu.
Miejsce realizacji zamówienia: ………………………………………………………………..

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

……………………………..
podpis
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