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Zapytanie ofertowe
Dotyczy: przeprowadzenie ewaluacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078 pt.: „Zintegrowane kształcenie
z zakresu inżynierii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym
(UTP) w Bydgoszczy”
I. ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji projektu FSS/2014/HEI/W/0078
„ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA
UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY”
CPV: 79419000-4 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: raport okresowy do 31.12.2015, raport końcowy do
31.05.2016
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna obejmować:
- cenę brutto za wykonanie usługi (załącznik 1),
- warunkiem udziału w postpowaniu jest spełnienie następujących wymagań: doświadczenie w
przeprowadzaniu ewaluacji w co najmniej 2 projektach edukacyjnych lub szkoleniowych, w których
objęto wsparciem co najmniej 100 osób (w okresie ostatnich 5 lat).
Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia wraz informacją o nazwach projektów, w
których prowadzona była ewaluacja.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Oferta powinna zostać przekazane do dnia 24.11.2015
 Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 25.11.2015
 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
 cena za wykonanie usługi, wyrażona w złotych polskich (wartość brutto) – 100%
VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zgodnie z wytycznymi w
zakresie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Norweskich i funduszy EOG oraz
niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do sprawnej i terminowej realizacji
zadania. Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.
W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy Wstępną wersję raportu okresowego- 1 egz. w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej zawierający rekomendacje dot. zmian w trakcie
realizacji projektu na wskazany przez zamawiającego adres mailowy- termin wykonania: 31 grudnia
2015 r. Ostateczną wersję raportu, tzw. raport końcowy wzbogacony o rekomendacje dot.
możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań na innych kierunkach wraz z dokumentami

zawierającymi zgromadzony materiał badawczy - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na CD/DVD. termin dostarczenia: 31 maja 2016 r. Ostateczny kształt raportu zostanie
ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Ewa Frelichowska pod numerem telefonu 52 340 82 82 oraz
adresem email: freliche@utp.edu.pl
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