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Krzysztof Wojewodzic

Przedmiot zamówienia
Wynajem 3 pokojowego biura w centrum Wrocławia dla projektu:
"Stworzenie i promocja e-kursu języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym"
Specyfikacja wymagań
metraż: 50 – 60 m2
biuro umeblowane z łazienką
blisko centrum miasta (do 2 km od rynku),
3 pokoje, rozkładowe
w cenę wliczone powinny być cena czynszu, wszystkich mediów oraz średni szacunkowy
koszt ogrzewania
Wymagania dodatkowe:
lodówka i mikrofalówka na wyposażeniu,
alarm,
drzwi antywłamaniowe,
internet wliczony w cenę (min. 6 MB/s)
Zasady dotyczące płatności
Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury lub rachunku, co miesiąc.
Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Forma składania ofert
Oferty prosimy składać pocztą elektroniczną na adres:
0-71 722 59 50.

biuro@funenglish.pl lub

faksem na numer:

Nadesłana oferta powinna zawierać dane oferenta, łączną cenę i odpowiedź na
specyfikację biura, czas niezbędny na realizację zamówienia oraz informację o terminie
ważności oferty – minimum do 11 stycznia 2010 roku.
Kryteria wyboru ofert
Przesłane oferty będą oceniane w skali od 0 do 30 punktów. Pod uwagę będą brane:
· oferowana łączna cena netto za wynajem (0-20 punktów),
· odległość od rynku (0-3 punktów),
· długość oczekiwania na odbiór biura (0-2 punktów),
· szybkość łącza internetowego (0-2 punktów)
· alarm (0-1 punkt)
· drzwi antywłamaniowe (0-1 punkt)
· lodówka i mikrofalówka na wyposażeniu (0-1 punkt)
Termin nadsyłania ofert
8 stycznia 2010 godz. 10.00
Termin wyboru oferty
11 stycznia 2010 do godz. 10.00
Informacje o firmie:
FunEnglish.pl sp. z o.o. w organizacji jest spółką celową realizującą innowacyjny projekt b udowy platformy

zapytanie ofertowe_biuro

http://funenglish.pl/index.php?view=article&catid=34%3Azapytani...

edukacyjnej dla dzieci, w 85% finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Dane firmy:
FunEnglish.pl Sp. z o.o. w organizacji, ul. Rapackiego 7, 53-021 Wrocław
kapitał zakładowy 10.000,00 zł
Zapytanie dotyczy projektu "Stworzenie i promocja e-kursu języka angielskiego dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym", realizowanego przez Zamawiającego w ramach umowy z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości (program Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2012 oraz z Budżetu Państwa.
Kwota dofinansowania: 745.875,00 złotych.
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