Sygn. ZP/UR/94/2016

Rzeszów, dnia 14.11.2016 r.

Zamawiający (nazwa i adres) :
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP: 813-32-38-822
REGON: 691560040
adres do korespondencji:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Pigonia 6,
35-310 Rzeszów
Dział Zamówień Publicznych, bud. A4, pok. 13
tel. (17) 872 10 79
E-mail: tbalchan@ur.edu.pl

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy
Pzp
Przedmiotem zamienienia jest: Usługa hotelowo-restauracyjna podczas konferencji naukowej
pt. „Geografia wyborcza Polski, Interpretacje postaw i zachowań obywateli”, która odbędzie się
w dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim.

I.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

II. Termin realizacji zamówienia: 5-6 grudzień 2016 r.
III. Opis sposobu przygotowywania oferty cenowej:
Ofertę musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 – „Formularz Oferty”.
2. Szczegółowy opisu proponowanego menu.
W przypadku jakichkolwiek niejasności zapisów ogłoszenia czy załączników – proszę pisać na
adres e-mail: tbalchan@ur.edu.pl

IV. Kryteria oceny oferty:
Kryterium i waga kryterium:
- Najniższa cena brutto - 100%
Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.
Sposób oceniania ofert:
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru.
Najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia
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C = najniższa wartość (cena brutto) z zaoferowanych x 100
wartość (cena brutto) z badanej oferty
a) zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku
b) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co
należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, sporządzoną zgodnie
z przepisami ustawy i niniejszego ogłoszenia (oraz załączników).
V Opis sposobu składania oferty
Oferta musi być złożona zamawiającemu w nienaruszonym opakowaniu: z napisem:
„Oferta w postępowaniu ZP/UR/94/2016”- nie otwierać przed 18.11.2016 r., godz. 10:15
na opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerem telefonu oraz
adresem e-mail.
Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert –18.11.2016 r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert – Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 6, bud. A4, Dział
Zamówień Publicznych, pokój 13
Termin otwarcia ofert – 18.11.2016r. godz. 10:15
Miejsce otwarcia ofert - Uniwersytet Rzeszowski, 35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 6, bud. A4, Dział
Zamówień Publicznych, pokój 13
Załączniki:
1) Formularz oferty – zał. nr 1
2) Projekt umowy – zał. nr 2
3) Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3
z up. Rektora UR
Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
mgr Dariusz Wakuła
...............................................................
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
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