
                                                                          

                                           

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

ZS-ZO.2100/1/2013                                                                      Rudnik nad Sanem, dnia 10 .01. 2013 r. 

Dot. 

Projekt „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości 

kształcenia zawodowego”. 

NR KONK. 19/POKL/9.2/2010 

 

ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie 

przekraczającej kwoty 14.000,00 euro 

 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, Rudnik nad Sanem, ul. Marszałka 

Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel/fax: (15) 8761001, NIP: 865-17-39-986, obecnie 

realizuje projekt „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie 

atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu przewidziano umieszczenie 

artykułu sponsorowanego w prasie lokalnej promujący realizowany projekt. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej 

na umieszczenie artykułu w prasie o realizowanym projekcie.  

 

I. Nazwa i adres zamawiającego  Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 

                     ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

                        37-420 Rudnik nad Sanem 

II. Typ postępowania – Rozpoznanie cenowe 

III. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Umieszczenie artykułu sponsorowanego o projekcie „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu 

Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

realizowanym przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 
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IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia 

Usługa objęta zapytaniem o cenę obejmuje: 

Umieszczenie artykułu sponsorowanego o projekcie „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu 

Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” 

realizowanym przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem. 

Materiały do artykułu dostarczy Zespół szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 

Sanem a ostateczny efekt (treśd artykułu i jego wygląd) zostanie przygotowana przez redakcję 

czasopisma po uzgodnieniach z Koordynatorem Projektu Dyrektorem Zespołu Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Panem Edwardem Wołoszynem 

 

1. Miejsce artykułu sponsorowanego: strony czasopisma 

2. Wielkośd artykułu sponsorowanego 

 Nie mniej niż ½ strony czasopisma 

3. Termin realizacji zamówienia 

Artykuł sponsorowany powinien byd umieszczony w czasopiśmie do dnia 28.02.2013 r. 

4. Kryteriami oceny ofert są: 

1) Cena – 100% 

V. Ofertę należy: 

1) złożyd w formie pisemnej w terminie do 22.01.2013 r. do godz. 1500 

2) osobiście, listem, faksem lub e-mailem na formularzu oferty 

3) jeżeli osobiście lub listownie opakowad w jedną kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opisad - 

Oferta na umieszczenie artykułu sponsorowanego. 

VI. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem przy ul. 

Marszałka Piłsudskiego 28 w dniu 23.01.2013 r. 
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Adres zamawiającego: 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego  

Ul. Marszałka Piłsudskiego 28  37-420 Rudnik nad Sanem 

tel/fax: 15 8761001 

e-mail sekretariat@zsrudnik.edu.pl 

Miejsce i termin złożenia oferty 

Ofertę złożyd należy do dnia 22.01.2013 r. r. w sposób i w miejscu opisanym w pkt. V. 

(jeżeli złożenie oferty nastąpi osobiście , miejscem złożenia będzie sekretariat Zespołu Szkół I piętro pokój 

nr 22) 

Z poważaniem 

Koordynator Projektu 

Dyrektor Zespołu Szkół 

 

Edward Wołoszyn 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieo publicznych ( Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, 

poz. 759) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówieo publicznych. W związku z powyższym niniejsze 

zaproszenie do przedstawienia oferty nie jest zamówieniem i otrzymana od Paostwa oferta nie powoduje powstania 

żadnych zobowiązao wobec stron. O ewentualnym wybraniu Paostwa oferty zostaniecie Paostwo poinformowani 

poprzez złożenie zamówienia. 
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OFERTA 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………………………………   

Nr Telefonu……………………………………. 

Nr faxu………………………………………… 

Adres e-mail ………………………………….. 

NIP …………………………………………… 

REGON ………………………………………  

      Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego 

      37-420 Rudnik nad Sanem 

      Ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

1. Nawiązując do zaproszenia do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia którego zakres 

określono w w/w zaproszeniu za cenę określoną w tabeli 

L.p. 

 

Kategoria wydatków 

Jednostk

a miary 

 

Ilośd 

sztuk 

Cena 

netto 

zamówie

nia 

zł 

 

VAT 

…......% 

 

zł 

 

Wartośd brutto 

 

 

zł 

 

Termin realizacji 

 

 

dni/tyg. 

1. 

 

 

Artykuł sponsorowany 

 

szt. 1     
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Jest to cena ofertowa przygotowana zgodnie z wymogami zaproszenia z wszystkimi opłatami koniecznymi do 

zakooczenia realizacji zamówienia. 

1. Deklaruję ponadto: 
a) termin wykonania zamówienia: ……………………………………………… 

 

b) okres gwarancji: ……-------------…………… 
 

c) warunki płatności: ……przelewem na rachunek bankowy………… 
3. Oświadczam że:  

 - po zapoznaniu się z opisem zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeo oraz,   że zdobyliśmy 

wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty, 

- zapoznaliśmy się z warunkami umowy (projekt umowy dołączony do zaproszenia) i zobowiązujemy 

się w razie wybrania naszej oferty do realizacji zamówienia na określonych w niej warunkach w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

       4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną częśd oferty są: 

  

1. ……………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………….. 
 

 

………………………., dnia ……………………  

           …………………………………… 

                        podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

    ………………………………………………… 

                   pieczęd Wykonawcy  

 


