Warszawa, 1 sierpnia 2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawska Szkoła Filmowa w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pod roboczą
nazwą „Warszawska Szkoła Filmowa On-line” zaprasza Państwa do złożenia oferty na
przygotowanie i opracowanie Studium Wykonalności będącego załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Działania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
1. Opis przedmiotu (podstawowa specyfika i zakres):
Studium Wykonalności należy wykonać zgodnie z:

a)




dokumentami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020,
dokumentami i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi
Regionalnych Programów Operacyjnych,
na podstawie danych źródłowych, informacji zebranych i udostępnionych przez
Zamawiającego.

b)

Termin realizacji: do dnia 10.09.2016 roku

c)

Studium Wykonalności należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej

2. Opis sposobu obliczenia ceny oraz rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się
kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)

Lp. Kryterium
1.
Cena
2.
Najdłuższy termin płatności

Ranga
100%
+5 pkt do oceny z pkt 1

Punkty w Kryterium „Cena” zostaną przyznane według wzoru:
(Cena oferowana minimalna brutto/cena badanej oferty brutto) x 100
Sposób obliczenia ceny oferty:

b)




Na cenę oferty składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę
związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT)
Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z
uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół)
Wykonawca poda wartość netto i brutto w złotych polskich

Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto,
traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc
po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość
netto, podatek VAT.
3. Miejsce, sposób i termin składania
a)

Ofertę należy dostarczyć do:

Warszawskiej Szkoły Filmowej, ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa
b)

poprzez osobiste złożenie w biurze Warszawskiej Szkoły Filmowej

c)

Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2016 roku – decyduje data wpływu
1. Osoba do kontaktu: Emilia Pytel

Tel.: 605 401 403
e-mail: emiliapytel@szkolafilmowa.pl

