Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Zapytanie ofertowe

„Tłumaczenie kursów e-learningowych przygotowanych w ramach projektu
INNO CONNECTION: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie
doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnej na język angielski ”
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ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
Adres: ul. Tańskiego 5, 43 - 382 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 8297212,
fax: +48 33 8297221,
REGON: 070572182 ,
NIP: 937-14-72-347,
Godziny pracy: 8:00 – 16:00
e-mail: azabka@wsfip.edu.pl
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na tłumaczeniu 7 kursów
e-learningowych z wybranych przedmiotów na język angielski na rzecz
Zamawiającego – Beneficjenta projektu pn „INNO-Connection z wykorzystaniem
technologii
informacyjno-komunikacyjnej”,
współfinansowanego
w
ramach
Programu Współpraca Instytucjonalna Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy” (dalej:
Projekt).
Objętość średnia jednego kursu to około 30 000 znaków ze spacjami. W ramach
każdego kursu występuje tekst, tabele oraz wykresy.
Zamawiający dostarczy wszystkie materiały do tłumaczenia w wersji edytowalnej.
UWAGA 1: do oferty należy dołączyć kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
na kierunku Filologia angielska lub świadectwo nabycia uprawień tłumacza
przysięgłego j. angielskiego bądź inny dokument równoważny dokument
poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub C2.

Project (publication, training, conference etc.) supported by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and
co-financed by the Polish funds.

UWAGA 2: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania
ofertowego oraz prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 7 stycznia 2015 r.
w przypadku niewyrażenia zgody na realizację zadania przez Operatora środków
Funduszy Stypendialnego i Szkoleniowego. Za prace wykonane do momentu
odstąpienia od umowy zamawiający wypłaci wynagrodzenie zgodnie z umową.
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SKŁADANIE OFERT

1. Termin składania ofert: 04.01.2016 godzina 14:00
2. Osoby do kontaktu: Adam Żabka; 33 829 72 32; azabka@wsfip.edu.pl
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TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Data zakończenia wykonania zamówienia: 09.01.2016 r.
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MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność w siedzibie Wyższej
Szkoły Finansów i Prawa, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała – Sekretariat.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesyłać na adres : azabka@wsfip.edu.pl.
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KRYTERIUM WYBORU

1. Cena 100%
Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Project (publication, training, conference etc.) supported by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and
co-financed by the Polish funds.

Zamawiający:
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
ul. Tańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
OFERTA W ODPOWIEDZI
na zapytanie ofertowe dotyczące:
Tłumaczenie kursów e-learningowych przygotowanych w ramach projektu
INNO CONNECTION: rozwój polsko-islandzkiego partnerstwa w dziedzinie
doskonalenia kształcenia akademickiego z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnej na język angielski
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 28.12.2015 składam niniejszą ofertę:
NAZWA OFERENTA :
imię, nazwisko, nazwa firmy

DANE OFERENTA:
adres, NIP, telefon, e-mail

Składam ofertę tłumaczenie 7 kursów e-learningowych na język angielski za łączną
wartość brutto ………..……… PLN. Słownie (………………………………….………………………………)
• Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmuję bez

zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany
w zapytaniu ofertowym.
• Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
• Oświadczam,

Miejscowość i data

Podpis oferenta

Project (publication, training, conference etc.) supported by a grant from
Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants and
co-financed by the Polish funds.

