
 
 

 

 

 
 

 

 

 

CSI-4/ 296 /19 
Katowice, 06.03.2019 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE  

 
w ramach realizowanego projektu “Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie  

w budownictwie, na transgranicznym rynku pracy”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
INTEREG V-A Republika Czeska – Polska 

 
I. Informacje ogólne: 

 
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach  
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach przedmiotowego  

   Projektu oraz w zgodzie z panującymi przepisami. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest usługa tłumaczenia materiałów  
z języka polskiego na czeski podczas realizacji projektu,  w terminie od 25 marca 2019 roku do grudnia 2021 
roku. 
Oczekiwany zakres usługi: 
 

1. profesjonalne tłumaczenie materiałów szkoleniowych, prezentacji oraz innych dokumentów z języka 
polskiego na czeski 

2. odpowiednie doświadczenie (referencje) oraz dyspozycyjność 
 

Prosimy o podanie w ofercie następujących danych: 
1. cena netto/brutto (1800 znaków/stronę) dla trybu normalnego (3 strony/dzień),pilnego (4-6 

stron/dzień), ekspresowego (6-10 stron/dzień) 
2. cena netto/brutto za dokonanie korekty stylistycznej tekstu 
3. warunki płatności (preferowany termin płatności 30 dni). 

 
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty: 
 

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, tj. cena = 100%. 
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie 

wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia. 
 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 
 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 marca 2019 r. r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem lub  
w siedzibie Zamawiającego:  Główny Instytut Górnictwa, Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 
79a, 40 - 166 Katowice, fax: 32 259 27 74; e-mail: bkobylin@gig.eu.  

2. Informacji udziela: mgr inż. Bogna Kobylińska tel. 32/259 26 04 
3. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te pozycje, które wpłyną do Zamawiającego  

w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania 
ofert. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez 
podania przyczyny. 

 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 


