tNFoRMAcJAo ZAMÓWIENlU
Zakup nowych środkówtrwatychdla firmy ..NoWA szKoŁA'' Sp. z o. o. w
ramach projektu RegionalnegoProgr.amUoperacyjnegodla Województwa
pn:
Łódzkiegona lata 2oo7.2o1.3
firmy poprzezwdrożenieinnowacyinejtechnologii
,,Wzrostkonkurencyiności
nestinguoraz wdrożeniedo produkcjimebli do sal dydaktycznych,,KlasaXX|
wieku".
Nazwa osi priorWetowei i dzialania:
przedsiębiorczość.
ośpriorytetowa|||: Gospodarka,innowacyjność,
Działanie
l||.2Podnoszenieinnowacyjności
przedsiębiorstw.
i konkurencyjności

WARUNK| ZAMÓWIENIA
l : lnformacieogólne:
1. Zamawiajqcy- ''NOWA szKoŁA'' Sp. z

o. o. u|. PolskiejorganizacjiWojskowej25, 90-

f48 Łódźzapraszado sktadaniaofert w trybiezamówieniana zakup nowychśrodków
trwałychoraz Wartości
niemateriaInych
l prawnych.
2. Zamawiajqcynie dopuszczamożliwości
ztożenia
ofert częściowych.
3. Roz|iczenie
za dostawęnastqpiw PLN.
4. Postępowanieo udzie|eniezamówieniajestjawne.
5. Wszystkie osoby po stronie Zamawiajqcego,biorqce udziat w postępowaniu,
zobowiqzanisqdo ztożenia
oświadczenia
o bezstronności.
ll : opis przedmiotuzamówienia:
1. Przedmiotemzamówieniajest zakup:
- zakup wyników prac B+R.Prace badawczo- rozwojowemuszQzapewnićparametry
okreś|oneW specyfikacjitechnicznej stanowiqcejzatqcznik nr f do Informacjio
zamówieniu:
1. Prace badawczo- rozwojowe

Projektjest współfinansowanyprzez Unię Europejskąz EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regiona|nego oraz budŻetupaństwa.
Fundusze Europejskie d|a rozwojuregionu łódzkiego.
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lll: opis warunków udziałuw postepowaniu:
jest przygotowanieminimum 1 nowegoWzoru
1'. WarunkiemudziatuW postępowaniu,
mebli.
2. Zapewnienie odpowiedniej jakościwykonania prac badawczych oraz terminu
realizacjizamówienia.
|V:Sposób obliczeniacenv ofertowei:
L Cenaofertowapowinnazawieraćwszelkiekosztyzwiqzanez zakupemwyników prac.
f' Cenę należy podać cyfrowo i stownie, wykazujqc kwotę netto, stawkę i kwotę
podatkuVat oraz cenę brutto'
V: Krvteriaocenv ofert oraz ich opis:
1. Przy wyborzeoferty zamawiajqcybędziesię kierowatkryterium:
- cena -LOO%
Wzoru:
f' Punktyob|iczonezostanqwg następujqcego
Pb(C)=(Cn : Cb) xLOO%
- opis:
punktów
Pb(c) . i|ość
cena oferty najniższej
Cn
Cb

- cena ofertybadanej

Gdzie:
1'%odpowiadajednemupunktowiprzyjętemudo oceny.
cenęzamówienianetto'
3. Do ocenyprzyjmujesię całkowitq
Vl: Terminwvkonaniazamówienia:
t. Wykonanieprac powinnonastqpićnie późniejniżdo końcamarca2oL4r
Vl!: Sposób przvgotowaniaofert:
1' ofertę na|eżyzłozyćna zatqczonymformu|arzuofertowym stanowiqcymZatqczniknr
o zamówieniu,,.
].z zastosowanieminformacjizawartychW,,informacji
2, oferta musi byćztożonaw językupolskim|ubangie|skim.
sq W Zatqcznikunr 1-.
3. oferta musi posiadać|ogotypy,które zamieszczone
firmę
4. oferta musi byćpodpisanaprzezosobyreprezentujqce
z
5' Kserokopiedokumentów załqczonychdo oferty, musza być podpisaneza zgodność
oryginatemw sposób czytelny.
6. W przypadku dotqczeniado oferty rlieczytelnejkopii, Zamawiajqcymoże zaŻqdać
przedstawienia
oryginatudokumentu'
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Vttt:Mieisce i termin składanlaofert oraz termin ich otwarcia:
L. oferty na|eżysktadaćosobiście
w siedzibiefirmy ''NOWA sZKoŁA'' Sp. z o' o' u|'
Po|skiejorganizacjiWojskowejf5,9o=f48Łódźdo dnia 12.09.foL3r. do godz.16.00,
pocztq(|iczysię data otrzymania)|ubna adresemai|owipoczta@nowaszkola.com
2, otwarcieofert nastqpiko|ejnegodnia w siedzibiefirmy.
3. Zamawiajqcymoże żqdać od potencja|nychDostawców wyjaśnieńdotyczqcych
ztożonychofert'
lX: Termin zwiazaniaoferta:
1. planowanytermin dostarczeniamarzec2014
X: lnformaciekońcowe:
1.' osobq udzie|ajqcqinforrąacjina temat niniejszegozamówieniajest Pan(i)Krystyna
SiekluckaTel.42 63395L8
f, W razie stwierdzenianieprawdziwychdanych zawartych w przedłożonej
ofercie,
majqcych wpływ na wynik postępowaniao udzie|enieniniejszegozamówienia,
Zamawiajqcyma prawo wyk|uczyćdanq ofertę.
3. Umowa na dostawęsprzętupowinnazawieraćnastępujqce
informacje:
. pozyskaniedofinansowaniaw ramach Dziataniel|l.2Podnoszenieinnowacyjności
i
konkurencyjności przedsiębiorstw. Regionalnego Programu

operacyjnego

WojewództwaŁódzkiegona |ata2007-2013.
4. Zamawiajqcyzastrzegasobie prawo zmiany warunków niniejszegozamówienia a
postępowania.
takżeunieważnienia
Zatqczniki:
Zal. nr 1 - formularzofertowy
Zal. nr 2 - specyfikacjatechniczna
Miejscowość
i data.

Podpis............

Łódź05.09.2013r

pŻez Unię Europejskąz Europejskiego
Projektjestwspółfinansowany
FunduszuRozwojuRegiona|nego
państwa.
oraz budżetu
FunduszeEuropejskied|arozwojuregionułódzkiego.
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