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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 1października 2013 roku
1 ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 85-225
Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20
2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe realizowane jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, określoną
w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z realizacją projektu
„EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00-390/13,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie grupy zespołu personelu, który realizował będzie projekt
pt.: „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO ROZWOJU MŚP
- STUDIA PODYPLOMOWE I DORADZTWO DLA FIRM” nr UDA-POKL.02.01.01-00390/13
Personel będzie wykonywał określone obowiązki oraz wg obciążenia czasowego opisanego w zał. nr
1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja projektu będzie trwać od chwili podpisania umowy do 30 czerwca 2015 roku.
5 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Mgr inż. Ewa Frelichowska
Tel.: 52 340 82 82
e-mail: freliche@utp.edu.pl, bud. 2.3 pok. 215
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6 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, w języku polskim w formie pisemnej.
2. Termin ważności ofert nie powinien być krótszy niż 60 dni.
3. Wraz z Formularzem oferty należy dostarczyć wymagane załączniki, tj. CV. w przypadku
kierownika projektu. Dla pozostałego personelu planowana jest rozmowa kwalifikacyjna
7 TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 15 października 2013 roku, do godziny 15:00 oferty złożone po
terminie będą zwrócone oferentom bez rozpatrzenia.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Kaliskiego 7 - Wydział Inżynierii
Mechanicznej UTP w Bydgoszczy - budynek 2.3 - pokój 215, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA DLA PROEKOLOGICZNEGO
ROZWOJU MŚP - DRADCTWO” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail
freliche@utp.edu.pl
3. Decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
8 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oferent winien obowiązkowo spełnić następujące wymagania:
1.1 Wykonawca musi mieć wykształcenie co najmniej na poziomie lic. w zakresie stanowisk
administracyjnych oraz wyższe w przypadku stanowisk pozostałych. Stanowiska
kierowników Studiów Podyplomowych będą weryfikowane przez Radę Wydziału Inżynierii
Mechanicznej, która musi zatwierdzić te kandydatury. Do stanowiska kierownika projektu
musi być dołączony szczegółowy CV.
1.2 Wykonawca musi dysponować doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do
wykonania zamówienia - weryfikacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Warunki udziału w postępowaniu muszą zostać potwierdzone poprzez wypełnienie przez Oferenta
oświadczenia stanowiącego Załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego oraz złożenie wymaganych
dokumentów.
3. W przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt. 8.1 oferta zostanie odrzucona
9 KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Rozpatrywane
będą
tylko
oferty
kompletne,
w postępowaniu określone w pkt 8, zawierające
i załączniki zawarte w niniejszej dokumentacji

spełniające
warunki
udziału
wszystkie wymagane informacje

Wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający dokona przez ocenę merytoryczną złożonych
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10 TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający podpisze umowę z Oferentami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę
(z uwzględnieniem Kryterium wyboru oferty). Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna w
siedzibie Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy oraz zostanie przekazana
wszystkim Oferentom drogą elektroniczną oraz pocztą. Zamawiający dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od terminu składania ofert
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania
przyczyny. Oferenci zostaną o unieważnieniu poinformowani drogą elektroniczną (poczta
elektroniczna).
12

POZOSTAŁE UWAGI
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą od końca terminu nadsyłania
ofert do końca terminu jej ważności.
2. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku
postępowania wyboru ofert.
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