
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

 

Szczecin, 20.11.2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/11/2018 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt „Inkubator 

Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, 

współfinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu PO IR „Wsparcie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i 

przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania ofertowego na zakup książek, 
realizowanego w ramach Mikrograntu „II/2017 AOSYS”, zgodnie z pozycją w budżecie projektu 

„Opracowania, koszty wydawnictw, zakup usług informatycznych oraz zbiory informacji (bazy danych, 

dostęp do źródeł informacji, profesjonalne opracowania)”. 
 

Tryb postępowania Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania 

ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) 

Opis przedmiotu 

zamówienia 

Zakup książek zgodnie z poniższą listą: 

 
1. Mechatronics and Control of Electromechanical Systems 1st 

Edition, 2017 
Sergey Edward Lyshevski 

2. Nonlinear Control Systems using MATLAB® 

Sep 7, 2018 
Mourad Boufadene               

 
Dostawa w cenie zakupu na adres: 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 

ul. Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin  
 

Termin wykonania Termin dostawy: do 29 listopada 2018 r. 
 

Oferta Oferta musi zawierać: 

- listę pozycji (tytuł, autor, wydanie), 
- cenę brutto, 

- termin realizacji zlecenia, 

- warunki płatności, 
- sposób dostawy, 

- informację o kosztach dodatkowych jeśli występują, 
- czas związania ofertą. 

 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
Ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl 

 

Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. godz. 09:00 
 

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod 
uwagę. 
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Forma płatności Przelew w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury przez Sprzedawcę, 
wystawionej na podstawie protokołu odbioru. 

Kryteria oceny ofert Kryteria formalne: 

- termin nadesłania ofert, 
- zgodność oferty z zapytaniem ofertowym. 

 
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 

 
Kryteria merytoryczne: 

- cena 100% 

 

Wybór 

najkorzystniejszej 

oferty 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach 

określonych w zapytaniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty 

wybranemu Wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na 
niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest 
równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy 

do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy. 

Zleceniodawca Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 
ul. Teofila Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin 

NIP: 851 317 1320 

Dodatkowe 
informacje 

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu: 791 81 05 09. 

 

 

Prezes Zarządu 

Daniel Wiaterek 


