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Olsztyn, dn. 5 listopada 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
UWM, Wydział Matematyki i Informatyki przesyła zaproszenie do złożenia oferty w formie
zapytania ofertowego dotyczącego warsztatów z przedsiębiorczości i zakładania firmy
II. Podstawa prawna
Art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
III. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu 16h
zajęć w formie wykładów z przedsiębiorczości i zakładania firmy.
Ilość grup: 1
Ilość osób w grupie: 180
Grupa docelowa: studenci 3 rok informatyki
Ilość godzin na grupę: 16 godzin
Miejsce warsztatów: Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, ul. Słoneczna
54, 10-710 Olsztyn, aula B
Wymagania:
 Przygotowanie planu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych (w postaci
elektronicznej lub papierowej)
 Przygotowanie certyfikatów ukończenia warsztatów
 Przygotowanie dokumentacji fotograficznej z warsztatów (min 10 zdjęć)
Minimalny zakres materiału:
 formalności związane z zakładaniem działalności gospodarczej (m. in. zgłoszenie
do urzędów)
 różne formy opodatkowania
 podatek dochodowy i VAT (m. in. przychody, koszty uzyskania przychodu,
amortyzacja)
 biznesplan

2.

Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie
zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

IV. Termin wykonania zamówienia
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1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: godziny 15:00 – 18:15, 21 listopada,
28 listopada, 5 grudnia, 12 grudnia 2014.
Sumaryczna liczba godzin szkolenia: 16h. (4 dni x 4 godziny lekcyjne)

V.Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta z załącznikami winna być sporządzona na określonym przez zamawiającego formularzu
lub zgodnie z treścią odpowiedniego formularza dołączonego do zapytania.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą,
czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub
innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.
4. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres
zamawiającego i posiadającej następujące oznaczenia:
„Szkolenie z przedsiębiorczości i zakładania firmy”. Nie otwierać przed 18 listopada 2014,
godzina 15:00 oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
VI. Miejsce oraz termin składania
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; Wydział Matematyki i Informatyki UWM,
Słoneczna 54, pokoje E 0/5, A 1/21
2. Termin składania ofert upływa dnia 18 listopada 2014 o godz. 15:00.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek
VAT.
2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu
zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
3. Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.
VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena –
100%
2. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą
cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
gdzie:
CN - najniższa zaoferowana cena,
COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej
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IX. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym

terminie i miejscu podpisania umowy.
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Pan Paweł Drozda,
tel. 89 524 60 94, e-mail: pdrozda@matman.uwm.edu.pl
W załączeniu:
1/ Formularz ofertowy,
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Załącznik nr 1

OFERTA
Dane Wykonawcy:
Imię, Nazwisko: ...........................................................................................................................
Adres:

...................................................................................................................................

Numer telefonu: ………………………………..
E-mail: ………………………………………….
NIP: …………………………………………….
PESEL: …………………………………………
Ja

niżej

podpisany,

………………….…................................................................

w

odpowiedzi na zapytanie ofertowe na ……………………………. oświadczam, że oferuje
wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ……………..…............... PLN, słownie
złotych: .…………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam, że:
1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu niniejszego
zapytania.

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

