Zamo , 2009-02-20

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

dla zamówie o warto ci nie przekraczaj cej
wyra onej w złotych równowarto ci kwoty 14 000 euro
Wy sza Szkoła Zarz dzania i Administracji w Zamo ciu jako podmiot, który wspólnie z
Partnerem Projektu - Szkoł J zyków i Zarz dzania Nauczycielskie Kolegium J zyków
Obcych ,,PROMAR- INTERNATIONAL” realizuje Projekt „Z gospodarki do edukacji – studia
podyplomowe” realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2 Efektywny system kształcenia i
doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe.

Zaprasza do składania ofert w post powaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Emisja reklam promuj cych projekt „Z gospodarki do edukacji – studia
podyplomowe” w regionalnej rozgło ni radiowej”.
1. Okre lenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest emisja 40 radiowych spotów reklamowych promuj cych
projekt oraz produkcja spotu reklamowego. Sposób emisji: od 2 do 5 30 sekundowych
spotów reklamowych dziennie. Spot reklamowy powinien zawiera informacj o projekcie
przygotowan na bazie informacji dostarczonej przez zleceniodawc oraz informacj o
współfinansowaniu projektu ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

2. Sposób uzyskania informacji dotycz cych przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotycz ce przedmiotu zamówienia mo na uzyska osobi cie w
siedzibie Uczelni – Wy sza Szkoła Zarz dzania i Administracji w Zamo ciu ul. Akademicka
4 , pok. nr 34 lub telefonicznie pod numerem tel. (084) 677 67 40
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami s :
Andrzej Salej
Małgorzata Bzówka
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 15 marca 2009 r.
4. Opis wymaga stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy oprócz oferty zło
dokumenty formalno - prawne tj. odpis aktualny z KRS (nie starszy ni 6 miesi cy) lub wpis
do ewidencji działalno ci gospodarczej, ksero NIP, REGON, potwierdzenie statusu podatnika
podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT).
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, których rozgło nia swoim zasi giem
obejmuje całe województwo lubelskie. Dodatkowym wymogiem jest zobowi zanie do
udost pnienia projektu i tre ci przygotowanego spotu na no niku elektronicznym do

wykorzystania przez wybranego w procedurze konkursowej wykonawc to samej usługi na
terenie województwa podkarpackiego.
5. Kryteria wyboru oferty.
Kryterium wyboru jest: cena produkcji spotu i emisji jednego spotu reklamowego (50%), pora
emisji spotów w ci gu dnia (50%).
6. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Oferta z najkorzystniejsz cen oraz najkorzystniejsz por emisji spotów w ci gu dnia
zło ona przez wykonawc , spełniaj cego wymagania okre lone w zaproszeniu zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
7. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty nale y składa w siedzibie Wy szej Szkoły Zarz dzania i Administracji w Zamo ciu
ul. Akademicka 4 , pok. nr 34, poczt lub poczt elektroniczn na adres:
asalej@wszia.edu.pl w terminie do dnia 27.02.2009 r. do godz. 15.30. Oferta, zawieraj ca
cen produkcji spotu, cen emisji jednego spotu, czas emisji spotów w ci gu dnia oraz
zobowi zanie wykonawcy do udost pnienia projektu i tre ci spotu na no niku elektronicznym
winna by sporz dzona na „Formularzu oferty” - druk do pobrania na stronie internetowej
www.wszia.edu.pl .
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawieraj ca: nazw (firm ), siedzib i adres
wykonawcy, którego ofert wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.wszia.edu.pl.
9. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego
ofert wybrano.
10. Niniejsze zamówienie nie jest realizowane w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zamówie publicznych.

