UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 56 18 933, fax 56 18 902

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_ZO_CS_2017
Warszawa, dnia 07.02.2017 r.
Zamawiający:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
NIP: 5250012946, REGON: 000001956

Inwestycja:

Usługa uaktualnienia analizy merytorycznej do inwestycji polegającej na budowie Centrum
sportowego UKSW na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Przedmiot
zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja analizy merytorycznej do inwestycji polegającej na
budowie Centrum Sportowego UKSW na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Aktualizacja będzie polegała na edytowaniu wyżej wymienionej analizy zgodnie ze zmianami w
koncepcji projektu budowy, w szczególności zmiany dotyczą następnych pkt.:
pkt. 2 Efektywność kosztowa przedsięwzięcia, stopień jego przygotowania oraz możliwości
płatnicze wnioskodawcy,
Pkt.2.1 Nakłady na realizację projektu,
Pkt. 6 Wysokość wydatków na rozwój sportu, jakie ponosi wnioskodawca,
Pkt. 6.1 Wydatki na rozwój sportu w 2015 roku (zamienić na 2016),
Pkt. 6.2 Wydatki na nową inwestycję,
Pkt. 7 Wnioski
Termin realizacji: maksymalnie 14 dni kalendarzowych.
Kryteria wyboru oferty:
• cena 80%
• termin przekazania przedmiotu zamówienia – 20%

Kryterium
oceny:

CENA: według wzoru: C = (Cmin / Cbad) x 80
gdzie:
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Cbad – cena brutto podana w ofercie.
CZAS DOSTAWY:
- ≤ 10 dni kalendarzowych – 20 pkt.
- 11-14 dni kalendarzowych – 10 pkt.

Miejsce
składania
ofert:

W Formularzu Oferty należy podać cenę wyrażoną w polskich złotych (zł) liczbowo i słownie
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dział Techniczny
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938
e-mail: v.vaida@uksw.edu.pl

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
DZIAŁ TECHNICZNY

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa – tel. (48 22) 56 18 933, fax 56 18 902

Forma
złożenia ofert:

Zawartość
oferty:

Termin
złożenia ofert:

Osoby wyznaczone do kontaktu:
1. Viktoriia Vaida, tel. 22 380 96 19
2. Joanna Wdowiak, tel. 515-088-347
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wypełnionego
i zeskanowanego formularza ofertowego (załącznik) z podpisem na adres:
v.vaida@uksw.edu.pl
lub dostarczona w wersji papierowej do Działu Technicznego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 24, pok. 021, Warszawa 01-938.
Oferta powinna zawierać:
- wypełniony Formularz Oferty,
- odpis z KRS / zaświadczenie z CEiDG,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać
czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony; pełnomocnictwo należy
załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie).
Oferty będą przyjmowane do dnia 14.02.2017 r. do godz. 12.00 zgodnie z postanowieniami
zawartymi powyżej.

Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

