Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro
W związku w prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
w wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający zaprasza
wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej wykonania zamówienia
obejmującego:
Organizację 1-dniowego szkolenia warsztatowego
z obsługi Generatora Wniosków o Płatność dla beneficjentów I i II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Lokalizacja
Termin

I

II

Wykładowca

Sala
szkoleniowa

Catering

Łódź
07.11.2011
Zakres przedmiotu Zamówienia
1) Wykładowcą powinna być osoba z min. 6-miesięcznym
doświadczeniem w pracy z Generatorem Wniosków o Płatność oraz
biorąca udział w tworzeniu i/lub wdrażaniu tego systemu.
2) Wykładowca będzie zobowiązany do:
a) przygotowania programu szkolenia
b) merytorycznego przygotowania i wydrukowania materiałów
szkoleniowych dla uczestników szkolenia, zaakceptowanych
przez Zamawiającego (ostateczna wersja w/w materiałów
zostanie dostarczona na min. 5 dni przed terminem szkolenia)
c) przeprowadzenia zajęć (czas trwania zajęć nie wliczając przerw
6-7 godzin lekcyjnych)
3) Sala komputerowa na 20 stanowisk
4) Dostępność sali w godzinach 9.00 – 15.30
5) Komputery w jakie będzie wyposażona sala komputerowa muszą
spełniać minimalne wymagania umożliwiające pracę z Generatorem
Wniosków, jak poniżej:
a) przeglądarka internetowa Internet Explorer 7.0, lub nowsza
(w przypadku IE 8 należy wyłączyć tryb zgodności –
compatibility view) albo Mozilla Firefox w wersji 3 lub nowsza,
b) zainstalowane oprogramowanie JAVA w wersji 5.0 Update 11
lub wyższej,
c) połączenie z siecią Internet
6) Trzykrotny serwis kawowy (kawa, herbata, kruche ciastka)
7) Lunch

Dopuszcza się składanie ofert częściowych – osobno dla części I i II

Środki wydatkowane na szkolenie będące przedmiotem zamówienia pochodzą w co
najmniej 70 % ze środków publicznych, co stanowi podstawę do zwolnienia z VAT-u,
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29c Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca
2004 roku z późn. zm.
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Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:
- cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia, a w przypadku składania ofert
częściowych oddzielnie dla części I i II,
- możliwy termin wykonania zamówienia.
Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy złożyć do dnia 26 października 2011
roku do godziny 16.00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90 – 562 Łódź – Kancelaria,
- za pośrednictwem faksu: 42 639 51 21,
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusz@wfosigw.lodz.pl
Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Do realizacji zamówienia wybrana zostanie oferta, która spełniała będzie wszystkie
założenia merytoryczne i formalne i przedstawiała najniższą cenę spośród wszystkich
złożonych ofert.
Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawie zamówienia są:
- w sprawach formalno – prawnych
 Łukasz Olesiński (Specjalista w Zespole Administracyjnym) tel. 42 663 41 26
- w sprawach merytorycznych
 Jan Sztaudynger (Kierownik Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej) tel. 42 663
41 51
 Magdalena Jankowska – Kostrzewa (Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy
Unii Europejskiej) tel. 42 663 41 52
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