Poznań, dnia 14 października 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Politechnika Poznańska
Projekt Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski
Plac Marii Skłodowskiej Curie 5
60-965 Poznań
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy
Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 30.000 euro netto, realizowanym w ramach
projektu Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji:
I. dwóch wykładów otwartych Przedsiębiorczość – Nauka – Kultura realizowanych w 2016 r.
w ramach projektu Kultura Przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski, w tym
w szczególności:
- opracowanie scenariusza i koncepcji wykładów,
- opracowanie wizerunku graficznego wykładów,
- opracowanie scenariusza filmowego wykładów,
II. eventu interaktywnego Bądź jak Steve Jobs, czyli z uczelni do biznesu realizowanego w 2016 r.
w ramach projektu Kultura Przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski, w tym
w szczególności:
- opracowanie programu eventu interaktywnego,
- opracowanie aranżacji i animacja miejsca i scenografii eventu,
- opracowanie prezentacji start-upów biorących udział w evencie.
Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy o dzieło do dnia 30 listopada 2016 r.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z wytycznymi Zamawiającego.
2. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę. Cenę należy podać na
formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.
3. Podana cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku
w wyborem przedmiotowej oferty.
4. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa
o dzieło.
5. W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą, cena podana
w ofercie jest ceną ostateczną jaką zapłaci Zamawiający. Z podanej ceny zostaną potrącone
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy - jeżeli
na mocy odrębnych przepisów Zamawiający jest zobowiązany takie składki oraz zaliczki
potrącić.
6. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu
zamówienia.
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy o dzieło
(Załącznik nr 2).
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
9. Termin związania ofertą wynosi maksymalnie 30 dni.
Termin i warunki płatności:
Płatność nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Wykonawcę, po podpisaniu bez
zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika projektu lub osobę upoważnioną przez
Kierownika projektu.
Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana w formie przelewu na
konto wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo
wystawionego rachunku.
Opis sposobu przygotowania ofert:
•

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do
niniejszej specyfikacji.

Miejsce i termin składania ofert:
•

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres organicznicy@put.poznan.pl lub pisemnie na adres
Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań z dopiskiem Kultura
przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski.

•

Ofertę należy złożyć do dnia 21 października 2016 r.

•

Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

