Załącznik nr 2
do procedury udzielania zamówień
poniżej 30.000 euro

Znak sprawy: U-395/2014

Bydgoszcz, dnia 11.12.2014 r.
miejscowość

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości wyższej niż 2.000 euro ale nieprzekraczającej 30.000 euro
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu na organizację seminarium międzynarodowego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie organizacji seminarium w ramach
projektu "Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości” nr FSS/2013/HEI/W/0009
realizowanego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
Obowiązują następujące warunki na organizację seminarium dla +/- 25 osób:
- wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dla ok. 25 osób,
- położenie, które pozwoli odizolować się na czas konferencji od miejskiego zgiełku i nie jest
narażone na zakłócenie spotkań ze strony ośrodków sąsiadujących, jednocześnie konieczny
jest dogodny dojazd z Bydgoszczy, ul. Kaliskiego 7 < 90 km (max 1.5 godz. podróży przy średniej
prędkości 60 km/h),
- obiekt położony w pobliżu trasy Bydgoszcz – Warszawa,
- zapewnienie miejsc noclegowych w pokojach 1-osobowych z łazienkami dla ok. 25 osób,
- zapewnienie następującego wyżywienia: 1 śniadanie w formie bufetu, 2 obiady, 1 uroczysta
kolacja, bufet z zakąskami podczas wieczornego spotkania,
- zorganizowanie minimum 5 przerw kawowych wraz z zimnymi napojami w trakcie trwania
obrad,
- możliwość korzystania ze znajdujących się na terenie obiektu basenów, sauny i innych
atrakcji co umożliwi uczestnikom konferencji krótki odpoczynek pomiędzy spotkaniami,
- możliwość zorganizowania dodatkowych atrakcji np. gra w kręgle, bilard,
O ostatecznej liczbie osób poinformujemy 1 miesiąc przed organizacją seminarium.

Kod CPV : 79951000-5 – Usługi w zakresie organizowania seminariów
a) termin wykonania zamówienia: 7-8 maja 2015 roku ,
b) okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 1 miesiąc ,
c) warunki płatności: przelewem, 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru

2. Forma złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 19.12.2014 r. do godz. 14:00.,
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a) w miejscu ul. Kaliskiego 7,Bydgoszcz, budynek RCI, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój
118B
Koperta winna być opisana: postępowanie na seminarium CAE
b) lub przesłać faksem na nr 52 374 93 99.
c) lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres email : jaroszewska@utp.edu.pl

3. Ocena ofert: przy wyborze oferty decydować będą kryteria:
 Cena- 50%
 Lokalizacja – 30%
 Możliwość spełnienia jak największej liczby wymagań w jednym obiekcie - 20 %.
Oferta z najwyższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia do wysokości max. 20%
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą
4. W załączeniu :
a) opis przedmiotu zamówienia
b) wzór formularza oferty
c) wzór umowy

........................................................
podpis kierownika jednostki organizacyjnej

