„Energia kompetencji – energia rozwoju”
Projekt realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Numer umowy: POWR.03.05.00-00-Z014/17-00

Kielce, 4 marca 2019 r.

Potwierdzam otrzymanie rozeznania rynku:

Data i podpis:

Rozeznanie rynku
w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru
o wartości powyżej 20 tys. zł
w ramach projektu „Energia kompetencji – energia rozwoju” realizowanego przez
Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” na podstawie umowy
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o numerze POWR.03.0500-00-Z014/17-00.
Zwracam się z prośbą o wycenę następującej usługi:
Transport uczestników
u pracodawców.
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Zamawiający:
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce
NIP 959-11-75-195, Regon 290859878
Oferty należy złożyć do 13.03.2019 r.
Szczegółowy przedmiot zamówienia:
Transport ok. 160 pięcioosobowych grup uczestników projektu realizujących wizyty
studyjne u pracodawców na trasie: z siedziby Uczelni (ul. Jagiellońska 109A, 25-734
Kielce, ok. godz. 7.30) do miejsca realizacji wizyty studyjnej (teren miasta Kielce oraz
okolicy w odległości do 20 km od siedziby Uczelni) i z powrotem (ok. godz. 16.00),
w następujących transzach i terminach:
a) ok. 52 grup w terminie od 01.04.2019 r. do 31.07.2019 r.
b) ok. 54 grupy w terminie od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.
c) ok. 54 grupy w terminie od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
Zamawiający ustala z przewoźnikiem szczegółowe terminy i godziny realizacji
transportu w terminie 7-miu dni przed realizacją jednostkowego transportu.
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Wycenę usługi proszę składać:
- za pomocą faksu 041-345-78-88,
- drogą mailową: agnieszka.wozniak@wsepinm.edu.pl
- lub w biurze projektu: Kielce, ul. Jagiellońska 109A w godz. 8.00-15.00 pok.106
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres Oferenta, cenę brutto za przewóz
jednej pięcioosobowej grupy uczestników projektu na trasie określonej
w szczegółowym przedmiocie zamówienia, termin ważności oferty, warunki płatności.
Kryteria oceny ofert:
Kryterium cena – 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska
największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość
punktów - 100 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę
brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych
wykonawców otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
P= Cn/Cb*100%
gdzie:
P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowa cena
Cb – cena oferty badanej
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że
zostały złożone oferty, które otrzymały taką sama ilość punktów, wzywa się
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego
terminie ofert dodatkowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.

