Zalacznik nr 2
do procedury udzielania zamówien publicznych
ponizej 30.000 euro

Znak sprawy: U-323/2014

Bydgoszcz, dnia 03.07.2014

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 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie promocji
projektu .
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie promocji projektu "Computer Aided
Engineering - kierunek przyszłości nr FSS/2013/HEI/W/0009 realizowanego w ramach Funduszu
Stypendialnego i Szkoleniowego (dwa ogłoszenia w dwóch dziennikach: 25.07.2014 i 1.08.2014)
na łamach gazet regionalnych. Ilość: po 1 emisji ogłoszenia w dwóch różnych dziennikach, to są 2
ogłoszenia w danym terminie, (dwa ogłoszenia w dwóch terminach, łącznie 4 ogłoszenia/emisje)
Zasięg: dzienniki regionalne, które ukazują się regularnie na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego, w dniach: od poniedziałku do piątku; Dzienniki płatne; Wydanie: piątek;
Rozmiar: cała jedna strona; Ogłoszenia: na stronach ogłoszeniowych - w kolorze; Nakład: średni
nakład min. 15.000 egz. Projekt graficzny: treść ogłoszenia i logotypy , każdorazowo będą
dostarczone przez Zamawiającego, grafikę zaproponuje i dostarczy Wykonawca; Wykonawca
przedstawi 1 projekt w terminie 5 dni roboczych od przekazania materiałów drogą elektroniczną
przez Zamawiającego; korekty w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania uwag od zleceniodawcy;
wydruk po zaakceptowaniu pisemnym/elektronicznym/faxem ostatecznej wersji przez
Zamawiającego; informacja email-owa dla zleceniodawcy o terminie emisji z 2 dniowym
wyprzedzeniem

Kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
1. termin wykonania zamówienia: 01.08.2014
2. okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: brak
3. warunki płatności: Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury

2. Forma złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 09.07.2014 do godziny 9:00
1. w miejscu: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy Regionalne Centrum Innowacyjności Dział Współpracy
Międzynarodowej, pokój B117 ul. Kaliskiego 70, 85-796 Bydgoszcz
koperta winna być opisana: postępowanie na Promocja Projektu CAE
2. lub przesłać faksem na nr: 52 374 9399
3. lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres email: monika.wnek@utp.edu.pl
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3. Ocena ofert
Przy wyborze oferty decydować będą kryteria:
cena - 100%
4) Lista Działań i Zatwierdzeń:
Przygotowanie Dokumentu: Katarzyna Zadworna
Stempel czasu: 03.07.2014 12:47:38, Podpis: c9610688b0f13f1d23a42105d029ac7c56e3232e
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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