Warszawa, 2018-09-03r.
IBE/228/2018
OGŁOSZENIE
Zamówienie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej równowartości
30 000 EURO

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:
“Włączenie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy na poziomie
krajowym i regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu filmowego, niezbędnego do
nagrywania filmów promocyjnych, wywiadów i prowadzenia relacji
z wydarzeń
upowszechniających realizowanych w ramach projektu.
Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczy maksymalnie
30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

kwotę

2. Termin realizacji zamówienia: 2018-10-31
3. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie stawia warunków.
4. Kryterium oceny ofert oraz sposób dokonania ich oceny

1.

Cena – 100 pkt
W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniżej skalkulowanej
Liczba punktów oferty ocenianej = ---------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej
5. Wymagane dokumenty:
▪ formularz ofertowy (załącznik nr 3)
▪ pełnomocnictwo do złożenia oferty (jeśli dotyczy)

6. Sposób, miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3
do ogłoszenia w terminie do 10.09.2018 r., decyduje data wpłynięcia oferty.
Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz tytułem zamówienia,
a następnie:

▪
▪
▪

złożyć osobiście w pok. b 3 Instytutu Badań Edukacyjnych
lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Edukacyjnych,
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zapytania_ofertowe@ibe.edu.pl

7. Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu ustalenia
szczegółowych warunków realizacji zamówienia oraz ceny zamówienia.
Zastrzega się, że niniejsze ogłoszenie, a także określone w nim warunki mogą być zmienione
lub odwołane przez Zamawiającego.

