Przedsiębiorczość Akademicka na START
Człowiek – najlepsza inwestycja

Katowice, 06.03.2012 r.

Zaproszenie do składania ofert
Opis przedmiotu
Uniwersytet Śląski w Katowicach jako partner odpowiedzialny za realizację projektu pod nazwą
„Przedsiębiorczość Akademicka na START” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL, zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację
następującego zadania w przedmiotowym projekcie:
Wykład gościnny/spotkanie Role Models – dzielenie się doświadczeniem w zakresie prowadzenia własnej
firmy
Usługa obejmuje wykonanie w/w zadania dla Beneficjentów projektu „Przedsiębiorczość Akademicka na
START” (studenci oraz pracownicy naukowi).
Termin realizacji wykładu gościnnego – 28 marzec 2012 roku od godziny 1600 przez 3 godziny. Miejsce
spotkania: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (aula im.
K. Lepszego w rektoracie).
Wymogi związane z przesłaną ofertą:
Oferta powinna zawierać cenę brutto przeprowadzenia wykładu gościnnego – umowa zlecenie.
Wraz z ofertą prosimy o przesłanie CV prelegenta potwierdzające jego doświadczenie zawodowe.
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Ostateczny termin nadsyłania ofert mija z dniem 13.03.2012 r. o godzinie 12.00.
Zamawiający, w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do treści oferty, wzywa w wyznaczonym terminie
Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia brakujących
dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, chyba, że pomimo uzupełnienia dokumentów konieczne
byłoby unieważnienie postępowania lub mogłoby nastąpić naruszenie interesu prawnego Zamawiającego.
6. Składane wraz z ofertą dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem w imieniu Wykonawcy.
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Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto (100%) za
realizację całego zamówienia wskazaną w ofercie przez Wykonawcę i możliwością wykonania w pełni
wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto) obejmującą całość realizacji zamówienia
i potwierdzona możliwością wykonania w pełni wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
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Składanie oferty:
Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przy
ul. Bankowej 12b w pokoju 1002 lub w formie elektronicznej drogą e-mail pod adresem
szymon.janecki@us.edu.pl
Terminy:
Wybór wykonawcy oferty zostanie rozstrzygnięty w dniu: 15 marca 2012 r. o godzinie: 12.00 w siedzibie
Zamawiającego: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przy ul. Bankowej 12b w pokoju 1002.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenie terminu składania ofert o okres nie dłuższy niż 7 dni.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania jeżeli:
 w wyznaczonym czasie nie wpłynie żadna oferta;
 całkowita cena najniższej oferty przekroczy kwotę jaka została przeznaczona na realizację w/w
zamówienia.
 Z postępowania odrzucona zostaje oferta Wykonawcy który nie złożył, a po wezwaniu nie uzupełnił
w wymaganym terminie dokumentów określonych w Warunkach Zapytania Ofertowego, na zasadach
w nich zawartych.
Informacje dotyczące w/w zamówienia udziela Pan Szymon Janecki tel. 32 359 22
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod adresem e-mail szymon.janecki@us.edu.pl.
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