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Załącznik nr I do protokołu z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 

nr 2/08/2013/OnJKnP

POTWIERDZENIE UDOKUMENTOWANIA PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO1

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO WWW.WSL.COM.PL

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/08/2013/OnJKnP (z dnia 27.08.2013 r.) w Sprawie wdrożenia rachunku kosztów do kalkulacji kosztów 
i rentowności usług edukacyjnych świadczonych przez Wyższą Szkołę Logistyki (WSL) zgodnego z koncepcją Zasobowo - 
Procesowego Rachunku Kosztów (Resource Consumption Accounting - RCA) i wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu 
o numerze PO KL.04.01.01-00-163/11 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):
79412000-5 Usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

http://WWW.WSL.COM.PL
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Piąte zapytanie ofertowe na potrzeby projektu "Orientacja na Wydarzenia WSL
jakość - kurs na przyszłość’
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Napotrietiy reBUzacj projektu pt .OraertBCja. na jakoit ktas na przysuolć - 
wdrozarae w 'óyrtztj Szkó.e Lcgstyid fAcełaHr ZarzcHMana ła koić la i Kcmrpj 
Jakości" rprojekt wspótftna osa warty za t-odków un* E urcpejiWj w Tamach 
Europejskiego Funduszu Społecznego} wszczęto wsiAla w dniu dihiejsapn 
127.W 2OJ3 r 1 procedura zapytana alertowego- ZAPYTANIE OFERTOWE Fr 
2/0€/2 JLł.fOnJKnR w sprawie worozenia rachunku kosztów do fCałwiBęji 
kOHSówi rtntcwnoicl usług edukacyjnych świadczoryeh er żeś Wyższe Sztcee 
Lojuc/ti CsVSL> zg«w jo z koncepcje Zatobowo - procesowego Rachunku 
Kosztów isesource Consumption Accocanirg - RCA} i wymaganien* 
Z«Tiawiaj4cego

Pcwyższe zapylania o fenów m* r a celu uaisort wenie rtal>Hc> vzey* zadari 
uroję ki u - zadBnie numer 4 pr .woroienle Modeiu Zwwzama KBdramr: zadame rv 5 pt .wo różane rzodetu 
Zarządzania FHansamr, zadanie nr 4 ps. .Wetwenie Modełj Zarządzania Maja talem". Soczegdlowe Informacje 
dorycMce wszczętej procedury zaweraji dcsgczone do nlnquej wtadomoici płu BenehqmZZBmawnjgqr 
łWSi) wuczyrw rintejua procedurę w ctłu prawidłowej rear.-zac> projektu o numerze POKUOa.ól 01-0 J>ló3flx 
zgodnie z otcw^iujacjf na rytMou współnotowym zasaog RDnuurencyjnoici. prawodawstwem ungnym oraz 
krajowym.

Zamawia^cy CW$U wytierze najkonyuniejsz¡ł oirrc< które uzyska nsjwyztzą Uczbe preiktów w oparciu ó ustaoene 
vr zapyiannr ofertowym kryteria. Postępowanie prowadzona jest zgcdrwe z zeswdBmi konkwtncyjto^ck 
ZamOwartłe zostanę udzielone na podstawia wskazanych kryteriów, zapswhs^cych zgodneić x ibsadami 
pieyzyscołci. ruedysaryntłnKjL równego traktowania orarz gwarsraujgcycrt. li oferty zostaną oceniona w 
warwikach aiestywnej kor*jrenc|. t| zgodnie z krytedum .oferty najkorzyst r lep ¡ej ekonomicznie"

Wizynłde zairjtratowar>a pMmttny zapraszamy do lhumIu w postfpowarMsr zapoznana slą z wb runka ml wybonu 
I rwHtcnla nadsyłania o fart

Za pytani a of*7 owe nr 2_ó0JłOI5.OrsJkniP z dnia 27 OB 201J ItS* mchunea kosnćwł

1 Zitl do J ap. ofarwwago nr 2^oa_ZOULCnJKnP z dnka 2J.M.201S
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4 iwwicmdi nad tytan la ofert

Zwyianle ofertowe ni z_M_2Cii_Orh3KnP z drda 27 08 2013 toot. recnimk koirtOw}

■ Zet J. do JJp ofenowe90 nr 2_M_20U_OrxJKniP 2. dnia 27 082013

■ Zeta de z w. ofertowego nr 2_0B_2013_OnJttłP z dnia 2708.2015

■ ZitJ Oo 2». ofertowego nr Z_CB_i013_O»UftiP z cdrwta 2708.2015

1 ZbL4 do łap. alertowego ni 2_06_2flll_Oni3HrtP r dnia 27-082013

Wytorene zalącznfu w wersji do edycj tpOkJ DOO

■ Zatldo zap ofenowego nr i_O8_301S_OnJKnP zdhia 2D.OS2D1J

■ Zat.4 do zip. o len owego m 2_Q8_201 ł.anJKnP 1 dnia 27.082013

Cwto co kpntaictdw w kwestiach ferrnarycn > procedutainycn 2m,i0m«i/cIi z zwywaem ofertowym ■ KietcswiP: 
projektu nr POKL.34 01.01 >00-163/11 mgr Bartosz Osmolę ibirwsz.osmouęwsLcom (rt

Osoba do kontaittćww tpiawach merytorycznych-act p-wdmkzu zapytaraa oiettowegor prof. nttrw dr hab. ini 
Bogusław Śtrwczyńsłj - Ekspert meryweyczny Zamawisjacego nKjguelawjUwczyrKki^wal.compO.
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