DOTACJE NA INNOWACJE
„RĘCZNY MANIPULATOR DO OBRABIAREK”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 05/2011 NA
ZARZĄDZANIE ADMINISTRACYJNE PROJEKTEM
Wanaty, 14.11.2011r.
I.

ZAMAWIAJĄCY
Siedziba:

Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.,
35-016 Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 5
Korespondencja i dostawa:
Centrum Technologiczne Metal Team Sp. z o.o. Sp.K.
42-260 Kamienica Polska,
ul. Warszawska 2E, Wanaty
Kontakt:
tel. 34 326 12 15
fax 34 326 10 42
e-mail metalteam@metalteam.pl

II.

III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług zarządzania administracyjno – finansowego i
sprawozdawczości w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu „Ręczny manipulator
do obrabiarek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 –
Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 – Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, umowa
o dofinansowanie nr UDA-POIG.01.04.00-24-075/09-00; UDA-POIG.04.01.00-24-075/09-00.
2. Specyfikacja usług
 nadzór nad prawidłową realizacją zadań i etapów projektu,
 wypełnianie wniosków o płatność oraz załączników i pisemnych wyjaśnień do wniosków o
płatność,
 bieżący kontakt i korespondencja z Instytucją wdrażającą w sprawie projektu,
 prowadzenie bieżącej obsługi finansowej projektu,
 udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy,
 opracowywanie dokumentacji sprawozdawczej,
 przygotowanie dokumentacji zamykającej Etap I projektu oraz dokumentacji niezbędnej
do podjęcia działań związanych z Etapem II projektu,
 ciągłe monitorowanie projektu w celu wskazywania Zleceniodawcy optymalnych
rozwiązań proceduralnych i operacyjnych.
WYMOGI SZCZEGÓŁOWE
1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim lub angielskim, do dnia
30.11.2011r. do godz. 16:00 drogą pocztową, pocztą kurierską, pocztą elektroniczną lub
osobiście pod adresem korespondencyjnym Zamawiającego. W każdym przypadku za chwilę
złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod adresem wskazanym w punkcie I.
2. Oferenci powinni składać oferty na realizację Przedmiotu zamówienia z wskazaniem cen netto
realizacji Przedmiotu zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Składane oferty powinny mieć ważność przynajmniej do 31.12.2011r.
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IV.

KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najlepszej oferty spośród ofert spełniających wymogi sprecyzowane w niniejszym
dokumencie stosowane będzie ekonomiczne kryterium wyboru (100%).
W przypadku otrzymania ofert opiewających na równe sumy, jako uzupełniające kryteria oceny
Zamawiający dopuszcza:
 udokumentowane doświadczenie oferenta
 udokumentowaną znajomość branży obróbki i automatyki
 czynniki mające wpływ na łatwość współpracy (np. lokalizacja, mobilność)
V.

WYBÓR OFERTY.
1. Analiza ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie przez
Zamawiającego.
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym
poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i
przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i
obiektywności wyboru.
3. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie kryteria określone w
pkt. II powyżej i przedstawiająca najlepszy stosunek pomiędzy spełnieniem powyższych
kryteriów a zaproponowaną ceną (oferta najkorzystniejsza ekonomicznie).
4. W przypadku uzyskania przez poszczególne oferty takiej samej oceny, za najkorzystniejszą
ofertę uznana zostanie oferta o najniższej cenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty.

VI.

DODATKOWE INFORMACJE.
1. Pytania dotyczące niniejszego zaproszenia oraz postępowania z nim związanego,
zainteresowani mogą składać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Zamawiającego
lub adres e-mail metalteam@metalteam.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 ze zm.).
3. Niniejsze zaproszenie do składania ofert, wraz z załącznikami, znajduje się także w siedzibie
Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej: www.metalteam.pl
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