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Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Legionowo, 09.01.2015

Zapytanie ofertowe
na certyfikację systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO 14001:2005 w firmie JARS Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu
pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu(CSR)”
SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY w ramach Projektu „Zwiększenie
konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu”
I. Dane Zamawiającego:
JARS Sp. z o.o.
Łajski
ul. Kościelna 2a,
05-119 Legionowo
sekretariat@jars.pl
NIP: 675-12-77-082
KRS:0000137782
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005 w firmie JARS Sp. z o.o.
III. Kryteria wyboru:
Kryteria oceny ofert:
Spośród ofert nieodrzuconych Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium:
Cena – 100% wagi według wzoru:
Ocena = (Zn/Zo)*100 punktów
gdzie:
Zn – cena netto najtańszej oferty [PLN]
Zo – cena netto badanej oferty [PLN]
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w złotych polskich, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać
całość przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

ŁAJSKI ul. Kościelna 2a
05-119 Legionowo

www.jars.pl
biuro@jars.pl
srodowisko@jars.pl

tel. 22 7831734, tel. 32 6000103
mobile: +48 500 210 323

fax. 48 32 204 1156
mobile: +48 502 086 815

Strona 2 z 2

IV. Termin, miejsce i forma składania ofert:
Oferty w formie elektronicznej prosimy składać na adres e.zembrzuska@jars.pl lub
m.pachota@jars.pl do dnia 13.01.2015
V. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:
Ewelina Zembrzuska tel. 22 783 17 34 wew. 13
e.zembrzuska@jars.pl
VI. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
Zgodnie z załącznikiem - wypełniony formularz "Zapytanie ofertowe" pobrany ze strony
internetowej jednostki certyfikującej
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