Zalacznik nr 2
do procedury udzielania zamówien publicznych
ponizej 30.000 euro

Znak sprawy: U-506/2015

Bydgoszcz, dnia 2015-06-18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
o wartości wyższej niż 2 000 € ale nieprzekraczającej 30 000 €
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza do złożenia
oferty w postępowaniu na Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń LS-DYNA –
Advanced Features..
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi
programu LS-DYNA – Advanced Features w ramach projektu "Computer Aided Engineering kierunek przyszłości - liczba osób: 3 - warunki: - modelling a rate dependent materials using
Coper-Symonds and Johnson-Cook models, - validating a simulation model based on
experiments, - modelling contacts in LS-DYNA: best options and common problems - modelling
bolt connections. - wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty świadczące o ukończeniu
szkolenia - miejsce szkolenia: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796
Kaliskiego 7, Bydgoszcz

Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
1. termin wykonania zamówienia: 2015-07-01 00:00:00
2. okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 3. warunki płatności: Płatne Przelewem po zakończeniu szkoleń.

2. Forma złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 2015-06-25 do godziny 09:00:00
1. w miejscu: koperta winna być opisana: postępowanie na 2. lub przesłać faksem na nr: 523408222
3. lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres email: darski@utp.edu.pl

3. Ocena ofert
Przy wyborze oferty decydować będą kryteria:
cena - 100%
4) Lista Działań i Zatwierdzeń:
Przygotowanie Dokumentu: Paweł Burzyński
Stempel czasu: 2015-06-18 12:59:40, Podpis: d8f1b05833623bf49b9154aa69d5d178f1d4a214
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Zatwierdzenie Dokumentu: Dariusz Skibicki
Stempel czasu: 2015-06-18 13:55:43, Podpis: 45f1d5fb69fa564a657809c89d079e7ccb6be6fd
Dokument wygenerowany i podpisany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci, stempla i innych form podpisu.
Na podstawie ZARZĄDZENIA NR Z.55.2012.2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2013 r.
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