Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Kędzierzyn – Koźle, dnia 30.04.2015 r.

Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert
W związku z zamiarem realizacji przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski projektu „Wsparcie
kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” – działanie 11.4 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego proszę o przedłożenie oferty na
opracowanie koncepcji funkcjonalnej pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w Kędzierzynie – Koźlu (realizator projektu).

1. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie będzie dotyczyć opracowania koncepcji funkcjonalnej następujących pracowni:
- chemicznej,
- systemów i urządzeń mechatronicznych,
- napędów elektrycznych,
- gastronomiczno – kelnerskiej,
- nawigacyjnej – zaadoptowanie pomieszczeń przystani „Szkwał”.
Koncepcja musi zostać opracowana na bazie szczegółowej inwentaryzacji i informacji użytkownika
dotyczącej planowanego zakupu wyposażenia.
Koncepcja powinna uwzględniać:
1. Przedmiar (tam gdzie wymagany) oraz wycenę kosztorysową robót budowlanych.
2. Część graficzną i opisową dla każdej pracowni odrębnie.
Termin wykonania: 29.05.2015 r. (piątek)

2. Kryteria oceny oferty
Podczas oceny ofert pod uwagę brana będzie:
Cena: 100 % [liczona w PLN]; Wartość
C = (Cena najniższa/Cena badana) x 1,00
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3. Termin składania ofert
Ofert proszę przesyłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Mostowa 7, 47-200 Kędzierzyn – Koźle, faksem nr +48 77 481 37 52 lub osobiście
w sekretariacie w terminie do dnia 08.05.2015 r. (piątek) do godziny 14.00.
Zapraszamy do składania ofert.

4. Sposób udzielenia zamówienia
- Umowa pisemna z Wykonawcą;
- Zamówienie zostanie udzielone na podstawie analizy złożonych ofert w wyniku postępowania
ofertowego zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 47 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) z uwzględnieniem wewnętrznego Regulaminu udzielania
zamówień.
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