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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Przedmiot usługi: 
Zapytanie ofertowe na rozliczenie księgowe  (usługa księgowa) projektu pn. „Zakup urządzeń 
diagnostyczno – terapeutycznych przez NZOZ „Kasmin” s.c. w Drożdżówce”  

 
Nazwa i adres zleceniodawcy: 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kaśmin” s.c Dom seniora 

 
Projekt którego dotyczy zlecenie: 
 „Zakup urządzeń diagnostyczno – terapeutycznych przez NZOZ „Kasmin” s.c. w Drożdżówce”  
 
Określenie przedmiotu zlecenia: 
Przedmiotem niniejszego zlecenia jest rozliczenie księgowe projektu (usługa księgowa) 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -
2013, Priorytet VII, Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Projekt jest 
realizowane w ramach dwóch etapów tj. dwóch wniosków o płatność. Rozliczenie księgowe musi 
zostać dokonane w oparciu o stosowane wytyczne znajdujące się na stronie www.mazwia.eu oraz 
www.mrr.gov.pl, a także właściwymi przepisami podatkowymi. Wszystkie dokumenty w ramach 
wykonywanej usługi Wykonawca jest zobowiązany odebrać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
tj. 05-332 Siennica Drożdżówka 5A  

 
Sposób obliczenia ceny: 
Cena brutto obliczona jako wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości Zlecenia. 
 

Termin  wykonania zlecenia: 
 
Od powiadomienia o wyborze Wykonawcy  do dnia 29 luty 2012 r. 

 
Kryteria oceny ofert: 
1. Cena brutto oferty – 100 % 

Sposób dokonywania oceny wg wzoru : 
         Cn         

Pc = ------- * 100pkt  

         Co                                          gdzie : Pc – punkty za cenę brutto (max 100pkt) 

                                                                    Cn - Cena brutto najniższa z ofert nie odrzuconych, 

                                                                    Co – Cena brutto oferty poddanej ocenie. 
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Termin i miejsce składania ofert: 
Do dnia 19.12.2011 r. godz. 11.00, Drożdżówka 5A 05-332 Siennica lub na adres mailowy 
rehabilitacja@kasmin.pl. Niezależnie od formy decyduje data i godzina wpływu.     
 
Warunki udziału: 
Ofertę mogą złożyć osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Termin związania ofertą: 
30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
 


