Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 26/13/14

Gliwice, dnia 10.08.2016 r.
.................................................
(pieczęć jednostki Zamawiającej)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych
równowartości kwoty 14 000 Euro
przewóz bolidu wyścigowego
(rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)
1. Pełna nazwa Zamawiającego: Politechnika Śląska Wydział Transportu, oraz nazwa, adres,
telefon i fax jednostki zamawiającej:
ul. Krasińskiego 8, 40 – 019 Katowice, tel. 032 603-40-19
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem transportu jest pojazd wyścigowy o gabarytach (długość x szerokość x wysokość): 2920 x
1650 x 1260 mm, masa pojazdu 350 kg.

Założenia techniczne:
Pojazd ma zostać dostarczony z:
Politechnika Śląska
Wydział Transportu
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice
na miejsce zawodów:
Italia Calder Park Raceway
377 Calder Freeway
Calder Park VIC 3037
Australia
oraz z powrotem (w dwie strony).
Termin realizacji usługi: 2.12.2016 r (wyjazd) – 15.12.2016 r. (powrót).
Data załadunku (Katowice): 2.12.2016 r.
Data dostawy do miejsca przeznaczenia (Melbourne): 5.12.2016 r.
Data załadunku (Melbourne): 15.12.2016 r.
Data dostawy do miejsca przeznaczenia (Katowice): nie określono.
4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji):

a) osobiście w: Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40 -019
Katowice pok. 115
b) przesłać na adres: Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40 019 Katowice z dopiskiem „transport Bolidu”
c) w wersji elektronicznej na e-mail: ...pawel.fabis@polsl.pl......................................
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 19.08.2016 r., godz. 15.00
5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
a) wypełniony (i podpisany- jeżeli jest to wymagane) formularz oferty,
b) inne dokumenty ……………………………………………..............
* Uwaga: W przypadku załączenia do oferty projektu umowy, projekt ten musi być zatwierdzony przez
radcę prawnego. (Załączenie do oferty projektu umowy nie jest niezbędne w każdym przypadku.)

7. Kryteria oceny ofert*:
Cena, termin wykonania usługi – 2.12.2016 r (wyjazd) – 15.12.2016 r. (powrót).
Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:

10.08.2016 r.
………………….
data

Magdalena Truś
(imię , nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę)

Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia

10.08.2016 r.

......................................................................................................
(podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki / komórki zamawiającej)

* Uwaga: W uzasadnionych przypadkach najniższa cena nie musi być jedynym kryterium wyboru
najkorzystniejszej oferty. W takich przypadkach osoba upoważniona do występowania w
imieniu
Zamawiającego zobowiązana jest określić dodatkowe kryteria wyboru oferty (dotyczące np. terminu realizacji
zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji lub innych rozwiązań) oraz wykazać w protokole, że
rozpatrywana oferta jest najkorzystniejsza.

