Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Września, dnia 28.08.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn.
„Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie TMK.”
nr Umowy o dofinansowanie: UDA- POIG 06.01.00-30-468/11-00
przez „FIRMA TMK”
G. Miedziński, M. Miedziński, T. Miedziński, E. Kwacz – Spółka Jawna
w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Programu

Operacyjnego

Innowacyjna

Gospodarka

2007-2013,

współfinansowanego

w

ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza się nabór ofert na dostawę/wykonanie:
zakup biletów wstępu dla 2 osób na imprezę targową Międzynarodowe Targi Maszynowe
MSV (Brno, Czechy).

1.Zamawiający:

„FIRMA TMK”
G. Miedziński, M. Miedziński, T. Miedziński, E. Kwacz – Spółka Jawna
ul. Szosa Witkowska 105
62-300 Września

2.Sposób uzyskania informacji dot. zamówienia:

Osoba do kontaktu: Tomasz Miedziński
tel.: 503 141 201
e-mail: tmk@tmk.com.pl
adres: „FIRMA TMK”
G. Miedziński, M. Miedziński, T. Miedziński, E. Kwacz – Spółka Jawna
ul. Szosa Witkowska 105
62-300 Września
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3.Opis przedmiotu dostawy/usługi:

Przedmiotem zamówienia jest:
Koszt obejmuje zakup biletów wstępu dla 2 osób na imprezę targową Międzynarodowe Targi
Maszynowe MSV (Brno, Czechy). Koszt oszacowano na podstawie informacji zamieszczonych
na stronie internetowej organizatora targów. Rynek docelowy: Słowacja

4.Sposób przygotowania oferty

Opis sposobu przygotowania oferty:
 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 Oferty składa się w jednym egzemplarzu w formie papierowej lub drogą elektroniczną
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty;
 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5.Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 29.09.2014r. po wcześniejszym uzgodnieniu z
Zamawiającym. Miejsce dostawy/odbioru:
Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV (Brno, Czechy).

6.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (kryteria oceny ofert).

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
Najniższa cena - 100%
SUMA - 100%
Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w niniejszym zapytaniu
1.

Najniższa cena – 100%

Cena = cena za zamówienie z formularza ofertowego
Ilość punktów = cena najniższa spośród badanych ofert x 100/cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów za cenę – 100,00 pkt.
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Jeżeli

nie

można

dokonać

wyboru

oferty

najkorzystniejszej

ze

względu

na

to,

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty za zamówienie, musi być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem
podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym. Rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).

7.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać:
a)Pisemnie na adres Zamawiającego

„FIRMA TMK”
G. Miedziński, M. Miedziński, T. Miedziński, E. Kwacz – Spółka Jawna
ul. Szosa Witkowska 105
62-300 Września
lub
b)Drogą elektroniczną na adres e-mail: tmk@tmk.com.pl
Oferty należy składać do dnia 12.09.2014

8.Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego upływu terminu do składania
ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.Dodatkowe informacje

Wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach przedmiotowego projektu ponoszone
są z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości
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