Załącznik nr 1 do Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO oraz zamówień z dziedziny nauki i kultury

Zapytanie ofertowe - wzór formularza

Łódź, dnia 09.01.2018

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia o wartości przekraczającej 10 000,00 złotych brutto do równowartości w złotych
kwoty 30 000,00 Euro netto (bez podatku VAT)

Zamawiający:
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Składowa 43, 90-127 Łódź
(nazwa jednostki zamawiającej wraz z adresem)

Zaprasza do złożenia ofety na:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie publikacji dotyczących współczesnej sytuacji międzynarodowej na potrzeby Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi
Zakres usług:
1. Przygotowanie miesięcznie dwóch publikacji elektronicznych o objętości 7-15 stron dotyczącej
współczesnej międzynarodowej sytuacji politycznej i gospodarczej wybranych regionów od stycznia
2018 do grudnia 2018.
Łączna ilość publikacji: 12 miesięcy x 2 publikacje = 24 publikacje
2.

Opieka i kontrola merytoryczna wyżej wymienionych publikacji. Celem kontroli ma być sprawdzenie
rzetelności publikacji i kontrola merytoryczna. Łączna ilość publikacji: 12 miesięcy x 2 publikacje = 24
publikacje

Termin realizacji zamówienia: 20 stycznia 2018 - 31 grudnia 2018
Wymagany min. okres gwarancji: nie dotyczy
Zakres gwarancji: nie dotyczy
2. Termin płatności: wynagrodzenie wypłacane miesięcznie proporcjonalnie do całkowitej wartości umowy
Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Wymagania w stosunku do oferentów oraz
wykonawców usługi:
1. Wykształcenie wyższe z zakresu stosunków międzynarodowych lub podobne (prawo międzynarodowe,
międzynarodowe studia gospodarcze itp.).
2. Doświadczenie w realizacji podobnych działań.
3. Doświadczenie w opracowaniu raportów, analiz i publikacji dotyczących współczesnej międzynarodowej
sytuacji politycznej i gospodarczej wybranych regionów.
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3. Ofertę należy złożyć:
Termin: 19 stycznia 2018, godzina 16:00
Miejsce: WSMiP, ul. Lindleya 5a, pokój 7,lub przesłać na adres e-mail: rodm@rodm-lodz.pl
4. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko Marcin Socha
Telefon: 603 220 152
Adres e-mail rodm@rodm-lodz.pl

5. Prawidłowa treść oferty musi zawierać:
I. Określenie przedmiotu zamówienia (uwzględniając tematykę i walory przygotowanych publikacji)
II. Nazwę i adres Wykonawcy
III. Cenę brutto (w złotych polskich) wykonania przedmiotu zamówienia
IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
V. Termin płatności faktury VAT
VI. Akceptację wzoru umowy
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
I.
II.
III.
IV.

Nieudzielania odpowiedzi Wykonawcom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą
Zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą
Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie
Odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty

Marcin Socha
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
Załączniki:
Wzór umowy

WAŻNE! Do oferty prosimy dołączyć CV osób bezpośrednio odpowiedzialnych za
realizację usługi i/lub opis doświadczenia firmy/podmiotu w realizacji podobnych
usług.
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