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Bydgoszcz, 22.06.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR SWIM 8
ZAMAWIAJĄCY
Vivid Games S.A.
ul. Gdańska 160
85-674 Bydgoszcz
W związku z realizacją projektu pt. „Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu
rzeczywistego wspierający fotorealistyczne gry mobilne” Działanie 1.4 POIG. Vivid Games S.A.
zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznego audytu wydatkowania środków
finansowych zgodnie w Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września
2011r.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oferent musi posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie praktyczne z zakresu audytu i badań
sprawozdań finansowych.
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o cenę netto.
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy
V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
ul. Gdańska 160, 85-674 Bydgoszcz
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VI. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2015 r. do godziny 10.00 w formie papierowej lub mailowo
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Vivid Games S.A., ul. Gdańska
160, 85-674 Bydgoszcz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe NR SWIM 8 lub w
formie elektronicznej na adres: info@vividgames.com
Ofertę uważa się za złożoną w terminie, gdy dotrze ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się
z ofertą zapoznać.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH
Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej wymienionych
warunków:
a) posiada minimum pięcioletnie praktyczne doświadczenie z zakresu audytu i badań
sprawozdań finansowych.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
2. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich
ofert,
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Wycena powinna być złożona osobiście lub przesłana pocztą na adres: Vivid Games S.A., ul. Gdańska
160; 85-674 Bydgoszcz bądź przesłana na poniższy adres e-mailowy:
info@vividgames.com do dnia 05.07.2015 r. do godz. 10:00.
Wyceny dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ewentualne pytania związane z zapytaniem proszę kierować na adres email:
info@vividgames.com
Zapytanie o wycenę zamieszczono na stronie www Zamawiającego oraz w jego siedzibie
w miejscu publicznie dostępnym.

