UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Warszawa, 13.09.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/09/2012
z dnia 13 września 2012 r.

OD:
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Rosoła 10
02-797 Warszawa

Szanowni Państwo,
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym o możliwość
najmu lokalu biurowego, który będzie wykorzystywany na potrzeby Projektu „Wsparcie w zakresie
tworzenia nowych przedsiębiorstw przez Mazowiecki Inkubator Technologiczny”, realizowanego w
ramach działania 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji,
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie nr UDAPOIG.03.01-00-045/10-00).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Lokal użytkowy (pomieszczenia biurowe) na siedzibę Biura Projektu Mazowieckiego Inkubatora
Technologicznego do wynajęcia od 01.10.2012 r.
2) Powierzchnia użytkowa: min. 60 m2 (w tym co najmniej 3 pokoje)
3) Lokalizacja w dzielnicy Śródmieście
4) Lokal musi być przystosowany do prowadzenia w nim pracy biurowej, w szczególności poprzez
wyposażenie/umożliwienie wyposażenia go w stosowne łącza teleinformatyczne.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Przy ocenie i wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryteriami:
1) Cena
2) Lokalizacja
3) Stan pomieszczeń
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną za m2 w stosunku do standardu pomieszczeń oraz
lokalizacji biura (odległości od Dworca Centralnego, przystanków ZTM).
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Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi po wcześniejszym zapoznaniu się z oferowanymi lokalami.
POZOSTAŁE WYMAGANIA
Zasady wyboru oferty:
Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru podmiotu z
uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz zasad
wyboru wykonawcy określonych w swoich procedurach wewnętrznych.
Oferta powinna zawierać :
- dokładny opis lokalu przeznaczonego na wynajem (liczba i rodzaj pomieszczeń, metraż, lokalizacja,
cena) wraz ze zdjęciami.
Dodatkowo powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana przez oferenta
OCZEKIWANY TERMIN SKŁADANIA OFERT
OCZEKIWANY TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

24.09.2012 r.
01.10.2012 r.

OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w
okresie od dnia 01.10.2012 do dnia 28.02.2014 r.
Oferta pisemna dostarczona do siedziby biura
projektu (ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa) lub
wysłana drogą e-mailową na adres biuro@emit.pl w tytule wiadomości „oferta - dot.
zapytania ofertowego nr 03/09/2012”

FORMA OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem
www.e-mit.pl w zakładce „AKTUALNOŚCI”
(28.09.2012 r.)

