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Zapraszamy do składania ofert na wynajęcie kas fiskalnych
Data dodania: 05.03.2013 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Zapytania ofertowe
Dla uczestników szkolenia w Przemyślu
W związku z realizacją szkolenia „Magazynier – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i wózka
widłowego” w ramach projektu „Czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1
„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty na
wynajęcie kas fiskalnych dla 15 uczestników/ uczestniczek szkolenia.
I. Zamawiający
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058
II. Zakres usługi:
Wynajęcie kas fiskalnych dla 15 uczestników/uczestniczek szkolenia (jedna kasa maksimum na 2
osoby).
III. Pożądany termin:
Usługa będzie realizowana w Przemyślu w maju 2013 r.
IV. Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto za godzinę wynajęcia jednej kasy,
-

ilość dostępnych kas.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do 18.03.2013 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny
przemysl@kswp.org.pl lub składać w Biurze Projektu: ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel.:
0 600 294 594.

VI.

Kryteria wyboru dostawcy

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni Wykonawcę na podstawie wysokości
zaproponowanej ceny oraz ilości dostępnych kas.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie i/lub
mailowo.
Informacje dodatkowe:
Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie
stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i
zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
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