
 
 

 

 

 

 
DE-WZP.261.14.16.2016.RB     Warszawa, 6 października 2016 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zakupu: 

Sporządzenie dwóch zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków 

ponoszonych w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze oświaty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

termin wykonania zamówienia, miejsce realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały 

zawarte w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – „Istotne postanowienia umowy oraz opis 

przedmiotu zamówienia”. Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia 

podpisania umowy.   Zakup finansowany ze środków UE.  

 

2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 r. 

do godz. 10:00. Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do zapytania. 

a) w wersji elektronicznej na e-mail: robert.bartold@men.gov.pl, lub 

b) faxem na numer: 22 621-50-10, lub 

c) osobiście w siedzibie:  Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 

Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), lub 

d) przesłać na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, 

Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353) 

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

 cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – waga 60% (wzór cena 

min/cena badana x 60); 

 termin realizacji (maksymalnie 10 dni od dnia podpisania umowy) – waga 20% (termin 

min/termin badany x 20); 

 doświadczenie (przygotowanie tożsamej z zamawianą, usługi polegającej na 

sporządzeniu zestawień standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych 

w ramach projektów realizowanych w ramach projektów UE) – waga 20 % (do  20 

punktów - 10 pkt za jedno zestawienie). 

4. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo zastrzega 

sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
 

1. Formularz ofertowy. 
2. Istotne postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia (wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1). 






















