Poznań 01.10.2015

Zaproszenie
Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
zaprasza do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem, w
ramach realizacji projektów: „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych w Poznaniu
dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej”; ,,Adaptacja podcienia budynku
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby
Hospicjum Palium” „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - eUczelnia”
współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013

A. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przygotowanie projektu według
wytycznych WRPO oraz wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem, zgodnie
z poniższymi wymaganiami:
- ilość:



2 tablice wewnętrzne o wymiarach 250 cm x 200 cm
1 tablica wewnętrzna o wymiarach 90 cm x 70 cm

Tablice będą montowane bezpośrednio do ściany wewnątrz budynku
- kolor: pełen kolor;
- materiał: dibond

B. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
Oferty powinny zostać przygotowane i złożone zgodnie z poniższymi wytycznymi:
1. Oferta powinna zostać złożona na wypełnionym formularzu, stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania oraz podpisana.
2. Termin złożenia oferty: do 08.10.2015r., godz. 12:00
3. Termin wykonania zamówienia: do 23.10.2015r.
4. Termin ważności oferty: 14 dni
5. Podpisaną ofertę po zeskanowaniu należy przesłać nie później niż w terminie
złożenia oferty na adres mailowy: igorb@ump.edu.pl
6. Oferty nie podpisane oraz nie przygotowane w oparciu o przedstawiony wzór
formularza ofertowego nie będą podlegały ocenie.

C. Kryteria oceny ofert:
C1. Ocena formalna ofert:
Ocena formalna będzie obejmowała weryfikację:
1. terminowości złożenia oferty,
2. podpisania oferty,
3. zgodności oferty ze wzorem określonym przez Zamawiającego.
Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”).
Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości
uzupełnienia.
C2. Ocena merytoryczna ofert:
Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które
zostaną uznane za poprawne pod względem formalnym.
Ocenie podlegać będzie cena łączna brutto każdej ze złożonych ofert zawarta w
formularzu ofertowym, tj. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najniższą cenę spośród wszystkich ofert podlegających ocenie merytorycznej. Cena będzie
stanowić jedyne kryterium oceny.
Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do
realizacji zamówienia.

D. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wytyczne w zakresie projektu tablicy
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiazań

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Nazwa oferenta
Adres, telefon,
email
NIP
Cena oferty brutto
Tablica o wymiarach
250 cm x 200 cm
Cena oferty brutto
Tablica o wymiarach
250 cm x 200 cm
Cena oferty brutto
Tablica o wymiarach
90 cm x 70 cm
CENA OFERTY
BRUTTO ŁĄCZNIE
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń do jego
treści.
2. Informacje przedstawione w niniejszej ofercie są zgodne z prawdą.
3. Akceptuję termin związania złożoną przeze mnie ofertą.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

Poznań, ………………………………

Nazwa Wykonawcy:

Pieczątka Wykonawcy

Imię:
Nazwisko:

Oświadczam, że:
1. Nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. Nie posiadam co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. Nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Zamawiającym.

Poznań, ……………………..

……………………………
(podpis osoby uprawnionej)

