Toruń, dnia 01 kwietnia 2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2018/najem
Zamawiający:
ecom sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
NIP: 9562319102
www.ecom.software
Ecom sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wynajem powierzchni biurowej na potrzeby realizacji projektu
pn. „Automatyzacja i komercyjna implementacja platformy oraz procesu dopasowywania stóp do odpowiedniego
modelu obuwia, z wykorzystaniem technologii 3D” i wytwarzanych w ramach Projektu produktów. Projekt
finansowany jest w ramach „Funduszu Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 roku.
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie
z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych
efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
1. strona Zamawiającego https://ecom.software/pl/home_pl/
2. Kierowanie zapytań do podmiotów świadczących usługi.

I.

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni biurowej na potrzeby projektu opisanego powyżej o
powierzchni nie mniejszej niż 60 metrów kwadratowych i nie przekraczającej powierzchni 80 metrów
kwadratowych, wyposażona w biurka i fotele oraz w infrastrukturę socjalną.

II. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
1.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01 lipca 2018 roku do 28 września 2018 r. włącznie,
z zastrzeżeniem możliwości automatycznego wydłużenia w szczególnych przypadkach, np. wydłużenia okresu
realizacji Projektu w oparciu o Umowę o Dofinansowanie ( maksymalnie do dnia 28-02-2019 r).
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2.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: powierzchnia biurowa zlokalizowana w Toruniu. Preferowane
dzielnice : Środmieście, Przedmieście Chełmińskie, Przedmieście Jakubskie, Przedmieście Bydgoskie.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym, a także wskazanie osób
Zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

po stronie

1.

Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia i informacje od Oferentów powinny być formułowane na piśmie
i przesyłane pocztą na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
monika.bochocka@ecom.software

2.

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania
wyjaśnień
w imieniu Zamawiającego jest Pani Monika Bochocka, e-mail: monika.bochocka@ecom.software;
tel. +48 663 749 696.
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