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Załącznik nr I do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 22/11/2012/OnJKnP

POTWIERDZENIE UDOKUMENTOWANIA PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO1

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WWW.WSL.COM.PL

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2012/OnJKnP (z dnia 30.11.2012 r.) w sprawie przygotowania do certyfikacji wdrażanego Modelu 
Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości w obszarze kształcenia, zarządzania uczelnią i relacjami z otoczeniem w oparciu o normę ISO 
9001:2008, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu o numerze POKL04.01.01-00-163/11 pt.: "Orientacja na 
jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73220000-0
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Na potrzeby realizacji projektu pt. .Orientacja na jakość, kurs na przyszłość - wdrożenie 
w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości’ (projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego) wszczęta zostaje w dniu dzisiejszym (30 112012 r.) procedura zapytania 
ofertowego ZAPYTANIE OFERTOV/E nr 2/11/2012/OnJKnP w sprawie przygotowania do 
certyfikacji wdrażanego Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości w obszarze 
kształcenia, zarządzania uczelnią r relacjami z otoczeniem w oparciu o normę ISO 
900T2008. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Rodzaje studiów

Studia 1 stopnia licencjackie

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Powyższe zapytanie ofertowe ma na celu umożliwienie realizacji zadania 7 projektu - zadanie zlecone pt. 
.Przygotowanie do certyfikacji i certyfikacja wdrażanego Modelu Zarządzania Jakością w oparciu o ISO 9001" 
Szczegółowe informacje dotyczące wszczętej procedury zawierają dołączone do niniejszej wiadomości pliki 
Beneficjent/Zamawiający (WSL) wszczyna mniejszą procedurę w celu prawidłowej realizacji projektu o numerze 
POKL 04 0101-00-163/11 zgodnie z obowiązującą na rynku wspólnotowym zasadą konkurencyjności, 
prawodawstwem unijnym oraz krajowym

Zamawiający (WSL) wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone 
w zapytani ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamówienie 
zostanie udzielone na podstawie wskazanych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami przejrzystości, 
niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, ze oferty zostaną ocenione w warunkach efektywnej 
konkurencji, tj zgodnie z kryterium .oferty najkorzystniejszej ekonomicznie'

Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu zapoznania się z warunkami wyboru 
i następnie nadsyłania ofert

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11.2012 (dot. BSC)
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'Wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do udziału w postępowaniu zapoznania się z warunkami wyboru 
1 następnie nadsyłania ofert

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11.2012 (dot. BSC)

Zał.l do zap. ofertowego nr 2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11.2012

Zał.2 do zap. ofertowego nr 2/11/2012/OnJKnP z dnia 30.11.2012

Dodatkowych informacji udziela Bartosz Osmolą (kierownik projektu o numerze POKL.04 01.01-00-163/11) - tel 
061850-47-75© . bartosz.osmołatąwsl.com.pl
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Studia I stopnia licencjackie

Studia I stopnia inżynierskie

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Na potrzeby realizacji projektu ot .Orientacja na jakość, kurs na 
przyszłość - wdrożenie w Wyzszej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania 
Jakością i Kontroli Jakości’ (projekt współfinansowany ze środków Unn 
Eurooejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) wszczęta 
zostaje w dniu dzisiejszym (30.11.2012 r.) procedura zapytania 
ofertowego

Więcej... N
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30 listopada do Wyzszej Szkoły Logistyki przyjechali głodni wiedzy 
uczniowie z Zespołu Szkół Przyrodo czo-Politechnicznych CKU z 
Marszewa oraz z Zespołu Szkól Ponadgimnazjatnych nr 2 z Dąbrowy 
Tarnowskiej

Więcej...
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