Warszawa, dnia 09.02.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA:

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w ramach projektu
„Angielski w biznesie”.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert w terminie 7 dni od daty otrzymania, zawierających cenę,
stopieo dostosowania do planowanego programu nauczania, a także czas realizacji zamówienia ( czas dostawy),
na adres:

Business Language Trainings
ul. Świętokrzyska 36 lok. 38, 00-116 Warszawa
i/lub na adres e-mail: karina@english.biz.pl

Więcej informacji można uzyskad pod nr tel/fax: 22 620 27 90

Sposób rozliczenia: cząstkowa faktura Vat w związku z rozciągnięciem zamówienia na cały
2011 r. i dostosowaniem do ramowego programu szkolenia.

Opis przedmiotu zamówienia:
W związku z realizacją przez Business Language Trainings projektu „Angielski
w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8. 1. 1. Zamawiający
składa zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie do jego siedziby materiałów szkoleniowych dla osób
biorących udział w szkoleniu.

Oferta ma dotyczyd dostarczenia 576 sztuk podręczników z języka angielskiego biznesowego wraz z
płytą CD/DVD, o różnym stopniu zaawansowania, dostosowanych do ramowego programu szkoleo
przedstawionego przez zamawiającego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Materiały szkoleniowe będące przedmiotem zamówienia powinny zostad dostarczone do biura
zamawiającego w terminie jak najszybszym, po złożeniu zapotrzebowania. Podręczniki dostarczane będą 5
razy w ciągu 2011 r.- przed każdym cyklem szkolenia, o czym każdorazowo Zamawiający poinformuje
Wykonawcę wraz ze złożeniem kolejnego zapotrzebowania na materiały szkoleniowe. Faktury będą
wystawiane cząstkowo za poszczególne zapotrzebowanie. Po zrealizowaniu zapotrzebowania będzie
wystawiona cząstkowa faktura VAT w związku z zamówieniem rozciągniętymi czasowo do kooca 2011 r. Formą
płatności będzie przelew realizowany w terminie 14 dni od dnia dostarczenia materiałów szkoleniowych.

Oferta powinna zawierad:
Pełną nazwę oferenta;
Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP, Regon;
Wycenę zamówienia,
Cena wyrażona powinna byd w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Cena podana w ofercie powinna uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
Osobę do kontaktu;
Każdy oferent może złożyd tylko jedną ofertę

Kryteria Oceny:
Zamawiający dokona oceny atrakcyjności oferty biorąc pod uwagę cenę brutto (70%), stopieo
dostosowania do planowanego programu szkoleo (20%), oraz czas dostawy zamówienia (10%)
Kryterium I:
Oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-70, najwyższą ocenę 70 pkt otrzyma oferta
z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 70 pkt
Gdzie:
K1 – kryterium pierwsze
C min – najniższa zaoferowana cena brutto
C of – cena brutto badanej oferty
Kryterium II:
Zamawiający dokona oceny stopnia dostosowania do potrzeb szkoleniowych na podstawie planowanego
do wdrożenia ramowego programu szkoleo ( załącznik nr 1). Oceny dokona ekspert powołany przez
zamawiającego. Zamawiający wraz z wyborem oferty, na swojej stronie internetowej, tj.,
www.english.biz.pl, zamieści uzasadnienie do przyznanej w ramach tego kryterium punktacji.
Kryterium III:
Oceniany będzie czas dostawy zamówienia, najszybszy czas dostawy otrzyma 10 pkt wg wzoru: K3 = (K max
– K oc)* 10 pkt / (K max – K min)
Gdzie:
K3 – kryterium trzecie
K max- najpóźniejszy termin dostawy
K min - najszybszy termin dostawy
K oc – oceniany termin dostawy
Łączna liczba punktów : K1+ K2+ K3 = 100 pkt

