Załącznik nr.1
ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 6750001923
Zaproszenie do złożenia oferty
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
I.

Jednostka AGH udzielająca zamówienia:
Wydział:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn.
zm.) - przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi1 o wartość poniżej 30 000 Euro oraz
nieprzekraczającej lub równej 20.000 PLN netto.

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie dodatkowych
zajęć z
pracodawcami dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku
Inżynieria Środowiska z tematyki wentylacji, klimatyzacji przemysłowej i
ogrzewnictwa.
2. Cel zamówienia: Zapoznanie z praktycznymi zagadnieniami pojawiającymi się w
zakładach pracy i sposobami ich rozwiązywania, wymaganiami pracodawców
wobec kandydatów, warunkami pracy w zakładach, produktami firm.
3. Wymagania: Kandydat powinien być przedstawicielem firmy zajmującej się
branżą wskazaną w tematyce, posiadać wykształcenie wyższe (tytuł co najmniej
magistra), posiadać wiedzę potrzebną do przeprowadzenia spotkań – co najmniej
3 letnie doświadczenie zawodowe, przedstawić szczegółowy program zajęć
przewidzianych do prowadzenia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

III.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad/grudzień 2018; styczeń/marzec
2019; Wymiar godzinowy: Cztery spotkania tematyczne po 4 h każde realizowane w
dwóch grupach 15 osobowych. Łącznie na jedno spotkanie przypada 8h. Konkretny
termin realizacji zmówienia zostanie ustalony z Koordynatorem kierunku po wyborze
oferty
Warunki płatności: umowa zlecenie
IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (jedno spotkanie 4h/gr – łącznie 8
h), która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez
osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

1

Niepotrzebne skreślić
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.)
nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe firmy - numer PESEL, NIP,
2) proponowaną cenę za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich
kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę usługi, koszty
transportu do siedziby Zamawiającego,
3) termin realizacji zamówienia.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
mkorzec@agh.edu.pl lub swolkien@agh.edu.pl
lub też dostarczona w formie
pisemnej na adres: al. A. Mickiewicza 30, budynek A1, pok. 107b ………………………… do
dnia 30.10.2018, do godz. 14:00 .
2.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1.- Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów
pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pisemnie.

za

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Swolkień Justyna pod numerem telefonu 12-617-2192 oraz adresem email: swolkien@agh.edu.pl
Wzór oferty cenowej do pobrania w zakładce Dokumenty i formularze

Kraków, dnia: 09.10.2018

