Projekt „Czas na zmiany”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kraków, dnia 25 marzec 2011 r.

Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:

Wynajem pomieszczeń na biuro projektu oraz na 5 biur regionalnych w ramach
projektu POKL pt. „Czas na zmiany” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w
regionie

Zwracamy się z prośbą, o złożenie oferty na wykonanie:
usługa
Zamawiający:
Eurokreator s.c
Adres:
Malborska 65
30-646 Kraków
REGON 120654444
NIP 679-296-61-57

tel./ fax +48 126553321
e-mail: eurokreator@reurokreatow.eu

Osoba do kontaktów: Maciej Osysko
tel./ fax +48 126553321
tel. kom 605458825
1.

Przedmiot zapytania ofertowego
Główny przedmiot: - wynajem nieruchomości
CPV: 70130000-1 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wynajem pomieszczeń na biuro projektu oraz na 5 biur regionalnych w ramach
projektu POKL pt. „Czas na zmiany”
2)Przez Wynajem pomieszczeń na biuro projektu oraz na 5 biur regionalnych rozumie się
wynajem pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem sanitarnym o powierzchni powyżej
12m2 każde biuro.
3) Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki
działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa.
4)Przedmiot zapytania ofertowego winien być dostępny w godzinach 7.00-20,00,
spełniać normy biurowe i posiadać bezkolizyjne wejście zgodnie z założeniami Projektu.

Projekt „Czas na zmianę”,
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Oferent ubiegający się o uzyskanie zamówienia musi spełnić następujące warunki:
1) posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
3)
zamówienia,
Istotne dla Stron warunki umowy:
1. Płatność będzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury, na rachunek bankowy Oferenta.
2. Płatność dokonywana będzie w polskich złotych.
3. Termin płatności może być wydłużony do 120 dni w przypadku braku środków
finansowych na koncie Projektu. W takim przypadku Wykonawcy nie będą
przysługiwały należne odsetki za opóźnienie.

2.
Termin realizacji zamówienia: - dnia 31.10.2012r.
3. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100 %

Inne: nie dotyczy

4. Sposób składania ofert:
Ofertę wynajmu pomieszczenia należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na
adres Eurokreator s.c. ul. Malborska 65 30-646 Kraków, bądź elektronicznie na adres mail:
maciej.osysko@eurokreator.eu lub na numer faksu 12/65533221 w terminie do dnia
30.06.2011r do godz. 16.00
5. Sposób przygotowania oferty pisemnej:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, wg wzoru zamieszczonego jako załącznik do zapytania.
Zamawiający dopuszcza inny sposób złożenia oferty niż zawarty w zapytaniu. Oferta
musi być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę i podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania oferenta.
6. Kryteria oceny oferty:
Zamawiający wybierze ofertę o najkorzystniejszej cenie.
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