Bydgoszcz, 16.01.2015 r.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-94-32, fax.(52) 374-93-99
monika.wnek@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń CATIA nr 1
(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi
programu CATIA V5 w ramach projektu "Computer Aided Engineering - kierunek przyszłości
nr FSS/2013/HEI/W/0009
CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szkolenie nr 1: CATIA V5. Fundamentals
- liczba osób 3
- warunki: Wykonawca posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do
należytego przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznych i
osobami z odpowiednimi uprawnieniami do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty świadczące o ukończeniu szkolenia
- miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
Szkolenie nr 2: CATIA V5. Surface Design
- liczba osób 1
- warunki: Wykonawca posiada uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do
należytego przeprowadzenia szkolenia. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznych i
osobami z odpowiednimi uprawnieniami do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca wyda uczestnikom szkolenia certyfikaty świadczące o ukończeniu szkolenia
- miejsce szkolenia: wskazane przez Wykonawcę
Oferta powinna zawierać osobną wycenę szkolenia nr 1 oraz nr 2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2015 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać przesłana drogą elektroniczną lub faksem do dnia 23.01.2015r. godz.
9.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z
ewidencji działalności gospodarczej,
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 30.01.2015r..
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Cena za realizację całości zamówienia – waga 50%
- Doświadczenie wykonawcy – waga 50 %
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