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Zapytanie ofertowe

na emisje 3 seminariow radiowych z zakresu nowoczesnych metod ksztatcenia, w tym
ksztatcenia na odiegtosc na potrzeby projektu ..Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki
Biatostockiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-
2012r.

Postqpowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych -
wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 14,OOP euro (art.4 pkt 8 ustawy).

1. Beneficjent (Zamawiaj^cy):

Politechnika Biatostocka
15-351 Biatystok, ul. Wiejska 45 A
REGON 000001672 NIP 542-020-87-21

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO RPW 2007 - 2013

,,Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia Politechniki Biatostockiej" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej 2007-2013

Os Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Dziatanie: 1.1 Infrastruktura uczelni
Nr projektu: POPW1.1-18
Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.01.00-20-008/09-00

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA

OPIS ILOSC UWAGI

Emisja seminariow
radiowych z zakresu
nowoczesnych metod
ksztatcenia, w tym
ksztatcenia na odiegtosc

Emisja seminariow z udziatem
zaproszonych ekspertow i autorytetow
zwia_zanych z nowoczesnymi
metodami ksztatcenia w tym ze
zdalnym nauczaniem. Dyskusja oparta
bye powinna rowniez o zebrane pytari
od stuchaczy i studentow w formie
sondy. Podczas trwania programu i po
jego zakohczeniu nalezy zaplanowac
Dyzur ekspercki - udost^pnienie
oddzielnego numeru telefonu na
potrzeby eksperta, mozliwosc kontaktu
stuchaczy, zadawania pytari etc.- okoto
30 min. dyzuru.
Czas trwania seminarium ok. 1 - 1,5 h.
Godziny emisji 8-16. Okres realizacji
do 31.12.2012. Seminaria
transmitowane beda^ online, za
posrednictwem umieszczonej w studio
kamery.

3 seminaria
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4. Szczegotowe wymagania w stosunku do zamowienia:

a) Czas trwania seminarium ok. 1-1,5 h.,
b) Godziny emisji 8 - 16,
c) Okres realizacji do 31.12.2012,
d) Seminaria transmitowane b^da, online, za posrednictwem umieszczonej w studio kamery,
e) Zapowiedz seminarium 3 razy dziennie na 3 dni przed emisja^ na antenie radia,
f) Przekazanie nast^pujqcej informacji po kazdej z zapowiedzi:

,,seminarium radiowe realizowane w ramach projektu Centrum Nowoczesnego Ksztatcenia
Politechniki Biatostockiej wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz srodkow budzetu pahstwa w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoj Polski Wschodniej"

g) Przekazanie powyzszej informacji przed i po kazdym z trzech seminariow,
h) Prowadzenie seminarium przez dziennikarza posiadaja^cego doswiadczenie w tym zakresie,
i) Termin realizacji zamowienia do 30 grudnia 2012 roku.

5. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

a) Wykonawca musi posiadac uprawnienia do wykonania okreslonej dziaialnosci lub czynnosci jesli
przepisy prawne naktadaja^ obowia/ek posiadania takich uprawnieri;

b) Wykonawca musi znajdowac si§ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaja^cej wykonanie
zamowienia;

c) Wykonawca musi dysponowac potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

d) Wykonawca musi przedstawic udokumentowany wskaznik siuchalnosci w ostatnich trzech
miesia^cach wsrod stuchaczy 18 plus na podstawie ogolnodost^pnych badari np. niezaleznego
instytutu;

e) Wykonawca musi przekazac w wersji elektronicznej (ptyta CD) Zamawiaja^cemu kompletne
nagranie wszystkich 3 odcinkow zrealizowanych seminariow

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Wykonawcy zobowia^zani sa^ zapoznac si^ doktadnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu
ofertowym i przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi wtym dokumencie;

b) Wykonawcy ponosza^ wszelkie koszty wlasne zwia^zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku post^powania;

c) Zamawiajqcy w zadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w
zwia^zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty;

d) Wykonawcy zobowi^zuja^ si§ nie podnosic jakichkolwiek roszczeii z tego tytuJu wzgl^dem
Zamawiaja^cego;

e) Oferta zgodnie z zata^cznikiem nr 1 powinna bye sporzgdzona w j^zyku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub innaJrwata^, czytelna^technikaj

f) Oferta musi bye podpisana przez osob§ lub osoby uprawnione do wyst^powania w obrocie
prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi bye czytelny lub opatrzony pieczajka^ imienna_.
W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje petnomocnik, nalezy dota^czyc pelnomocnictwo
potwierdzajqce zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Oferenta;

g) Ewentualne poprawki w tekscie Oferty musza^ bye naniesione w czytelny sposob i parafowane
przez Osoby Uprawnione;

h) Wykonawca powinien przygotowac oferte na formularzu stanowia^cym zata^cznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
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7. Miejsce, sposob i termin sktadania ofert:

Oferty nalezy przestac w terminie do dnia A5...listopada 2012 r. do godz. 15.30 w zamkni^tej
kopercie (zapieczetowanej w sposob gwarantuja^cy zachowanie w poufnosci jej tresc oraz
zabezpieczajqcej jej nienaruszalnosc na adres: Politechnika Biaiostocka 15 - 351 Biatystok, ul.
Wiejska 45 A - Biuro ds. Rozwoju i Programow Miqdzynarodowych z dopiskiem:

„Oferta na em/s/e 3 seminariow radiowych"

Oferty, ktore wptyna^ do siedziby Politechniki Biatostockiej po wyznaczonym terminie sktadania ofert
beda^ odsytane bez otwierania. Nie dopuszcza sie sktadania ofert w wersji elektronicznej

8. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty winna obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamowienia
oraz powinna uwzgl^dniac ewentualne rabaty. Wykonawca zobowia^zany jest do podania catkowitej
ceny zamowienia, wyliczonej do dwoch miejsc po przecinku.

9. Rodzaje i opis kryteriow, ktorymi Beneficjent bedzie si? kierowat przy wyborze oferty:

Zamawiaja^cy dokona oceny waznych ofert na podstawie nast^puja^cych kryteriow:

a) Cena-100%

10. Ocena ofert:

Sposob oceny ofert:

Oferta z najnizsza^ cena_ uzyska 100 pkt. oceny. Pozostate oferty zostana^ ocenione wg nast^puja^cego
wzoru:

Cn = (c min/c n ) x 100 pkt.

c min - cena minimalna wsrod ztozonych ofert
c n - cena zaproponowana przez Oferenta n

Oferta, ktora uzyska najwi§ksza_ liczb? punktow zostanie uznana za najkorzystniejsza^.

11. Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Postepowanie ofertowe zostanie rozstrzygni^te nie pozniej niz w dniu w dniu /!.v.. listopada 2012r. 0
wynikach postepowania jego uczestnicy zostana^ poinformowani droga^ faxowa_ lub mailowa^ najpozniej
w dniu /(.£••-listopada 2012r. do godz. 15.30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w
wyniku rozstrzygni^cia post^powania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamowienia oraz umowa
z dodatkowymi informacjami wskazanymi w tresci niniejszego zapytania.

Biatystok, 07 listopada 2012r.

Zatwierdzit i podpisat:
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Fundusze Europejskie - d/a rozwoju Polski Wschodniej

Dot. post<?p. RO-410.083/91/2012

Zata^cznik nr 1

O F E R T A
Ja/My nizej podpisani

z siedzibaj.

skladamy niniejsza^ ofert^ na emisjq seminariow radiowych z zakresu nowoczesnych metod

ksztatcenia, w tym ksztatcenia na odlegtosc w ramach projektu ,,Centrum Nowoczesnego

Ksztafcenia Politechniki Biafostockiej" rea/izowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj

Polski Wschodniej 2007-2013."

za cen§ netto: zt,

plus podatek VAT zt

tj. cena brutto zl

stownie:...

Termin realizacji zamowienia - do 31 grudnia 2012 r.

miejscowosc i data

Pieczqc i podpis Wykonawcy
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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