Zalacznik nr 2
do procedury udzielania zamówien publicznych
ponizej 30.000 euro

Znak sprawy: U-588/2015

Bydgoszcz, dnia 2015-11-13

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 Przeprowadzenie szkolenia w języku angielskim dla studentów kierunku
CAE w zakresie obsługi programu PowerMILL w ramach projektu .
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w języku angielskim dla studentów
kierunku CAE w zakresie obsługi programu PowerMILL w ramach projektu "Computer Aided
Engineering - kierunek przyszłości nr FSS/2013/HEI/W/0009 Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia: - liczba osób: 13 - przeprowadzenie szkolenia w j. angielskim, -przeprowadzenie
szkolenia przez wykładowcę posiadającego certyfikat do prowadzenia szkoleń z zakresu
programu PowerMILL - wprowadzenie do programu PowerMILL w zakresie maksymalizacji
urządzeń warsztatowych, pełnej kontroli nad od 3- do 5- osiowymi frezarkami i 8-osiowymi
robotami, - szkolenie powinno obejmować zagadnienia zredukowania czasu cyklu, eliminacji
nadmiernej obróbki w celu jej optymalizacji, praktyczne wykorzystanie CAD (modelowanie
powierzchniowe, generowanie rzutów, etc., możliwości z zakresu wizualizacji) oraz CAM (pełne
wykrywanie kolizji narzędzia, uchwytu, formy, zarządzanie przeszkodami, symulacja
przestrzenna etc., frezowanie, wiercenie i inne metody obróbki) - wykonawca wyda uczestnikom
szkolenia certyfikaty świadczące o ukończeniu szkolenia - miejsce szkolenia: Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 85-796 Kaliskiego 7, Bydgoszcz Zamawiający
zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Oferta powinna być: • posiadać datę
sporządzenia, • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP Dodatkowych
informacji udziela dr inż. Janusz Musiał pod numerem telefonu 052 340 82 96 oraz adresem
email: janusz.musial@utp.edu.pl

Kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe
1. termin wykonania zamówienia: 2015-12-04 00:00:00
2. okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: nie dotyczy
3. warunki płatności: Po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru wystawiona
zostanie faktura z terminem płatności 14 dni

2. Forma złożenia oferty:
Ofertę na Formularzu oferty można złożyć w terminie do dnia 2015-11-19 do godziny 12:00:00
1. w miejscu: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Dział Współpracy
Międzynarodowej ul. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz bud. RCI pok.118b
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koperta winna być opisana: postępowanie na Szkolenie PowerMILL
2. lub przesłać faksem na nr: (52) 374-93-99
3. lub przesłać zeskanowaną ofertę na adres email: jaroszewska@utp.edu.pl

3. Ocena ofert
Przy wyborze oferty decydować będą kryteria:
najniższa cena - 100%
4) Lista Działań i Zatwierdzeń:
Przygotowanie Dokumentu: Dorota Danilewicz
Stempel czasu: 2015-11-13 11:53:33, Podpis: e094f408d79f9b2d6c90dfad95064804cb3bea86
Zatwierdzenie Dokumentu: Dariusz Skibicki
Stempel czasu: 13.11.2015 12:04:25, Podpis: 71e7716ac5fe5bf98edfa2b345e029b5bd49f8c3
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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