Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości przekraczającej 6000 złotych brutto
do równowartości w złotych kwoty 14000 euro netto (bez podatku VAT)
Zamawiający:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155
Kraków
Zaprasza do złożenia oferty na:
Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Company Management and Basics of Law” na
studiach I stopnia kierunek Budownictwo w języku angielskim prowadzonych na Politechnice
Krakowskiej w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej
w zakresie nowoczesnego budownictwa”:: 15 projektów,
Wykładowca zobowiązuje się do terminowego i prawidłowego prowadzenia dokumentacji
typu: karty pracy, dzienniki zajęć, itp., do bieżącego nadzorowania prowadzenia listy
obecności studentów przed zajęciami, odbierania z wyznaczonego miejsca listy studentów
przed zajęciami i składania jej w wyznaczonym miejscu po ich zakończeniu.
Wykładowca zobowiązuje się do sprawdzenia wiedzy studentów po zakończeniu wszystkich
zajęć (zaliczenie/egzamin) udokumentowane wpisem do indeksu zgodnie z regulaminem i
zasadami obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej.
Wykładowca zobowiązuje się do przygotowania w ramach umowy i zamieszczenia we
wszystkich materiałach dydaktycznych, informacji o współfinansowaniu przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz symboli (logo) Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Unii Europejskiej, zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz do
informowania uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków EFS.

Termin realizacji zamówienia:.4.03.2013 - 30.09.2013
Wagą oceny będzie cena oferty (cena za godzinę brutto x liczba godzin), proszę
również o podanie jednostkowej kwoty brutto za godzinę.
Ofertę należy złożyć na adres e-mail: dbieszczad@pk.edu.pl
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Dobromiła Bieszczad, 628-29-07,
Sposób przygotowania oferty: w treści oferty należy podać:
1. nazwę i adres Wykonawcy,
2. cenę brutto realizacji zamówienia,
3. termin realizacji,
4. okres gwarancji,
5. ofertę należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy w terminie do 4 marca
2013 r. do godziny 11.
Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za
najkorzystniejszą,
2. zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
3. nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie
Załącznikiem do zapytania ofertowego jest przykładowa umowa.

1
Projekt „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

