Bydgoszcz, 10.04.2017 r.
Zespół Szkół Chemicznych
ul. Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 002/2017/AK
Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na :
1. Przedmiot zamówienia :
Przeprowadzenie szkolenia „Laboratorium mikrobiologiczne” oraz zorganizowanie i przeprowadzenie
dwudniowego obozu naukowego z tego samego zakresu tematycznego w ramach Projektu „Akcja Kwalifikacja” w zakresie i na warunkach określonych w załączniku do zapytania ofertowego pn. „Opis
przedmiotu zamówienia”.
2. Termin realizacji zamówienia:
- w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od 1.05.2017 do 23.06.2017 r.,
- w roku szkolnym 2017/2018 w okresie od 1.03.2018 do 12.06.2018 r.
W każdym roku szkolnym szczegółowe terminy zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5. Warunki płatności: 30 dni przelewem, po realizacji całości zamówienia, przypadającego w danym roku
kalendarzowym (2 części).
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Mendyk tel. +48 668562311
00
7. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 21.04.2017 r., o godz. 12 .
8. Odpowiedź na zapytanie ofertowe na załączonym formularzu ofertowym w wyznaczonym terminie
należy złożyć osobiście lub dostarczyć przesyłką pocztową w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na
przeprowadzenie szkolenia >Laboratorium mikrobiologiczne< oraz zorganizowanie i przeprowadzenie
dwudniowego obozu naukowego z tego samego zakresu tematycznego w ramach Programu >Akcja –
Kwalifikacja<. Nie otwierać przed dniem 21 kwietnia 2017 roku do godz. 12.00” na adres
Zamawiającego:
Kancelaria Zespołu Szkół Chemicznych (pokój 105)
„Akcja - Kwalifikacja”
Łukasiewicza 3
85-821 Bydgoszcz
9. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
10. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podania
przyczyny.
12. Zamawiający informuje, iż szkolenie jest w całości finansowane ze środków publicznych, i na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z
późniejszymi zmianami jest zwolnione z podatku od towarów i usług.
13. Powyższa informacja nie dotyczy organizacji obozu naukowego (przejazdy, ubezpieczenie, nocleg,
wyżywienie).

…………………………………………..
(podpis koordynatora)
………………………………
(podpis i pieczęć dyrektora)
Załączniki:
- wzór formularza ofertowego
- opis przedmiotu zamówienia
„Akcja - kwalifikacja”
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