
 

  

 

 

 

 

 

                            
 

 
Część I 

Kraków, dnia: 03.03.2020 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Centrum Transferu Technologii 
al. Mickiewicza 30  
30-059 Kraków 
NIP: 675 000 19 23 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
Zamówienie jest współfinasowane ze środków Unii Europejskiej  

w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0" 

 
 
I. Jednostka AGH udzielająca zamówienia: 

Centrum Transferu Technologii w ramach prac projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0". 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - 

przedmiotem zamówienia są dostawy/usługi o wartość poniżej 30 000 Euro.  
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.   Przedmiotem zamówienia jest:  
Usługa badania rynku w zakresie wykonania raportu – zebrania informacji rynkowych 

oraz dokonania analizy potrzeb rynku i oczekiwanych kierunków badań  
z uwzględnieniem specyfiki działalności Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie. 
2. Wymagania: 

Wykonawca musi dysponować osobą/ami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełniającymi 
łącznie następujące warunki: 

a. posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie związanej z przedmiotem zamówienia, 

b. posiadają doświadczenie w zakresie zamówienia polegające na tym, że w ciągu 
ostatnich 2 lat, przed upływem terminu składania ofert, osoby te, wykonały co 
najmniej jedną usługę, której przedmiotem było wykonanie dla dowolnych podmiotów 
analizy rynku, 

c. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe do raportu na rzecz 
Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

d. przedmiot zamówienia ma zostać dostarczony w formie pliku elektronicznego oraz 

jednego egzemplarza papierowego opatrzonego podpisem. 
 

Szczegóły techniczne i realizacyjne dostępne u Zamawiającego. W tym celu prosimy o kontakt  
z Aleksandrą Wojdyłą, email: aleksandra.wojdyla@agh.edu.pl  
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 23.03.2020 r. 

Warunki płatności: po zrealizowaniu zamówienia 14 dni od daty wystawienia faktury. 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość oferowanego 
przedmiotu zamówienia.   
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż 
informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
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art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. 
U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione. 

 
Oferta powinna zawierać: 

1) dane teleadresowe firmy - numer NIP, REGON firmy,  
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia,   
3) termin realizacji zamówienia, 

4) termin ważności oferty, 
5) dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań. 

 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  

aleksandra.wojdyla@agh.edu.pl i/lub  izabela.wroblewska@agh.edu.pl lub dostarczona  

w formie pisemnej na adres:  
 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Centrum Transferu Technologii AGH  

Ul. Czarnowiejska 36, 
budynek C5, paw 017 
 

do dnia 10.03.2020 r. 
 
2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
VI. OCENA OFERT 
    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: 

Cena 100%.  
 
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 
 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela pani Aleksandra Wojdyła, email: aleksandra.wojdyla@agh.edu.pl ,  
 
IX.  ZAŁĄCZNIKI: opcjonalny – "Wzór oferty cenowej"   
 

 

 
Zatwierdzam do realizacji: 

 

………………………………………………………………… 
Kierownik Projektu 

 
 

 
………………………………………………………………… 

Dysponent środków 

Dyrektor CTT AGH 
     Pieczątki i podpisy osób upoważnionych  

     znajdują się na oryginale. 
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                                                                                                                  Część II 
(Opcjonalna) 

Miejscowość dnia........................... 

 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza  

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 

Centrum Transferu Technologii 

 

 

OFERTA CENOWA: 

nazwa wykonawcy ...............................................................................................................  

adres wykonawcy .............................................................................................................. . 

Tel./Fax/e-mail:  ............................................................................................................... . 

NIP        .............................................................................................................................  

Regon ...............................................................................................................................    

nr rachunku bankowego .................................................................................................... ... 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto ........................................ zł (słownie złotych) 

Podatek VAT...................................... zł (słownie złotych) 

Cenę brutto ...................................... zł (słownie złotych) 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

Termin realizacji zamówienia ...........................................................................  

 ...................................................................................................................   

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu do złożenie oferty cenowej. 

Termin ważności oferty: …………………………  

 

 

    

        

……………………………………………………………………… 

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 


