Zamość, 2009-04-14

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro
WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jako podmiot, który wspólnie z Partnerem
Projektu - Szkołą Języków i Zarządzania Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ,,PROMARINTERNATIONAL” realizuje Projekt „Z gospodarki do edukacji – studia podyplomowe” realizowany w
ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty
konkursowe
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach projektu w województwie lubelskim i
podkarpackim”.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali wykładowej na 60 miejsc i 2 sal ćwiczeniowych na 30
miejsc do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu, wg powszechnie obowiązujących
standardów, w województwie lubelskim i podkarpackim.
Szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia :
- zaoferowanie w jednym budynku jednocześnie sali wykładowej i 2 sal ćwiczeniowych,
- lokalizacja sal maksymalnie w promieniu 15 km od Zamościa (woj. lubelskie) i 15 km od Rzeszowa
(woj. podkarpackie).
- wyposaŜenie sal w sprzęt dydaktyczny (umieszczony na stałe rzutnik multimedialny i komputer,
tablicę multimedialną, tablice zwykłe). W przypadku braku sprzętu umieszczonego na stałe
Zamawiający dopuszcza równieŜ sprzęt przenośny,
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w budynku (podjazd dla niepełnosprawnych,
dostosowane toalety),
- dostęp do parkingu na ok. 50 samochodów osobowych (własnego bądź ogólnodostępnego nieodpłatnego).

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia moŜna uzyskać osobiście w siedzibie
Lidera Projektu – WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ul. Akademicka 4 , p. 34 lub
telefonicznie pod numerem tel. (084) 677 67 40
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Andrzej Salej (asalej@wszia.edu.pl)
Andrzej Łygas
3. Terminy wykonania zamówienia:
Soboty i niedziele w następujących terminach: 25-26 kwietnia, 09-10 maja, 23-24 maja, 06-07
czerwca, 20-21 czerwca, 04-05 lipca 2009 roku (w godz. 8.00-20.00).
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złoŜą ofertę oraz dokumenty
formalno prawne tj. odpis aktualny z KRS (nie starszy niŜ 6 miesięcy) lub wpis do ewidencji
działalności gospodarczej, ksero NIP, REGON, potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów
i usług (dotyczy płatników VAT).

W ofercie powinno się równieŜ znaleźć zobowiązanie wykonawcy do zabezpieczenia technicznego
prowadzonych zajęć (otwarcie i zamknięcie budynku we wskazanych terminach i godzinach,
sprzątanie, rozłoŜenie sprzętu dydaktycznego etc.).
5. Kryteria wyboru oferty
Zawarte w ofercie informacje powinny umoŜliwić jej ocenę pod kątem następujących kryteriów:
- cena za godzinę wynajmu sali wykładowej,
- cena za godzinę wynajmu sali ćwiczeniowej,
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych kryteriów:
- cena łączna za wynajem sal wykładowych i ćwiczeniowych: waga kryterium: cena 100 %,
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100.
6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej
Na wstępie zostaną odrzucone oferty:
- z ceną za wynajem sali wykładowej bądź ćwiczeniowej przekraczającą kwotę zaplanowaną w
budŜecie projektu,
- nie spełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu i zaproszeniu.
Zamawiający zastrzega, Ŝe przed wyborem oferty danego Wykonawcy moŜe sprawdzić na miejscu
stan wynajmowanych pomieszczeń oraz ich wyposaŜenia (zgodnie z przedstawioną ofertą danego
Wykonawcy). W przypadku złoŜenia oferty niezgodnej z niniejszym ogłoszeniem Zamawiający
odrzuci ofertę danego Wykonawcy.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty naleŜy składać osobiście bądź pocztą w siedzibie WyŜszej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu ul. Akademicka 4 , pok. nr 34, w terminie do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godz. 15.30.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie
internetowej www.wszia.edu.pl.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.wszia.edu.pl.
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę
wybrano.
10. Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych.
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