CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w
INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ

„IKKU” Sp. z o.o.
_______________________________________________________________________________________________
Warszawa, 07.04.2014

Zapytanie ofertowe nr DEM/IKKU/01/2014
w związku z realizacją projektu:
„Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający
efektywność i bezpieczeństwo ich działania”
nr projektu DEM-1-501

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel./fax: 022 825 9479; 022 630 9914,
e-mail: biuro@ikku.pl
www.ikku.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie rozliczania i dokumentowania projektu:
„Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający
efektywność i bezpieczeństwo ich działania” (nr projektu DEM-1-501).
III. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do końca okresu realizacji projektu, który przewidywany jest na dzień
30.11.2016 r. Rozwiązanie umowy w trakcie współpracy będzie mogło nastąpić, jeśli zatrudniona
firma nie będzie wywiązywała się z nałożonych na nią czynności lub na mocy porozumienia stron.
IV. Wymagania w stosunku do firmy ubiegającej się o świadczenie usługi doradczej
1. minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości projektów finansowanych ze
środków UE;
2. znajomość przepisów prawa związanych z finansowaniem ze środków UE.
V. Płatności
Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po zakończeniu każdego miesiąca zgodnie z
terminem określonym w umowie.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać:
1. dane oferenta,
2. datę sporządzenia oferty,
3. wynagrodzenie miesięczne netto na cały czas realizacji projektu tj. od 1 kwietnia 2014 do 30
listopada 2016 r.,
4. doświadczenie zawodowe
5. podpis oferenta.
VII. Sposób oraz termin składania ofert
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe będą przyjmowane do 21.04.2014 r. do godz. 15.00 w
siedzibie firmy IKKU, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4. Odpowiedź można
również przesłać e-mail’em na adres: biuro@ikku.pl
Decydująca jest data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

VIII. Kryteria oceny oferty
W trakcie oceny ofert pod uwagę brane będą cena i doświadczenie oferenta. W razie pozytywnego
zweryfikowania wymaganego doświadczenia i kwalifikacji znaczenie ma najniższa cena
(kryterium wyboru).

Rozstrzygnięcie zapadnie w terminie 22.04.2014 r. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną
poinformowani o wyniku postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Zapytanie ofertowe zostało podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: www.ikku.pl
Dodatkowych informacji udziela Magda Getka: mgetka@ikku.pl tel. +48 694 460 151
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Z poważaniem,
Magda Getka
IKKU Sp. z o.o.
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