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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
 
 W związku z realizacją polsko-czeskiego projektu „Transgraniczna wymiana 
doświadczeń w inżynierii produkcji z zastosowaniem metod matematycznych” 
realizowanego w ramach programu INTERREG V-A, niniejszym zapraszamy do składania 
ofert cenowych na Tłumaczenie tekstu – tłumaczenie symultaniczne, usługa wynajęcia 
sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenie tekstu. 
1. Przedmiot zamówienia: 
Tłumaczenie tekstu – tłumaczenie symultaniczne, usługa wynajęcia sprzętu do 
tłumaczenia symultanicznego, tłumaczenie tekstu    
2. Specyfikacja zamówienia: 
tłumaczenie symultaniczne (język polski/czeski i czeski/polski) podczas konferencji 
naukowej - 1 dzień – 7.06.2017 (12.00-19.00) – miejsce hotel w Rybniku 
zapewnienie dwóch tłumaczy 
kabina do tłumaczeń symultanicznych  z wyposażeniem dla dwóch tłumaczy 
aparatura symultaniczna wystarczająca do realizacji zamówienia 
odbiorniki dla 70 osób plus kilka zapasowych 
obsługa techniczna, wydanie oraz odbiór sprzętu od uczestników 
tłumaczenie tekstu z polskiego na czeski (np. ulotka, plakat, program) – do 15 stron 
(1800 znaków na stronę) 
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 
Wykonawca posiada odpowiednie wykształcenie i kompetencje do prowadzenia 
tłumaczenia symultanicznego. Zapewni zespół dwóch tłumaczy. Posiada odpowiedni 
sprzęt do tłumaczeń określony w specyfikacji zamówienia i zapewni obsługę techniczną.  
4. Warunki udziału w postępowania: 
Opracowanie pisemnej oferty przez Wykonawcę, który spełnia wszystkie wymagania. 
Oferta będzie zawierała całkowitą cenę brutto za proponowane usługi. Dopuszczalne jest 
jedynie składanie ofert na łączne wykonanie wszystkich elementów zamówienia. Oferty 
prosimy adresować: Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice 
5. Kryteria wyboru ofert: 
Ocenie podlegają oferty spełniające wszystkie wymagania. Kryterium wyboru oferty jest 
cena – najkorzystniejsza oferta to oferta zawierająca najniższą cenę. 
6. Miejsce i termin składania ofert: 
Pisemną ofertę należy złożyć osobiście do: dr hab. inż. Mariusza Ligarskiego Politechnika 
Śląska lub przesłać mailowo na adres: Mariusz.Ligarski@polsl.pl w terminie do: 
17.05.2017. Otwarcie ofert: 18.05.2017 godz. 9.00. 
7. Osoba uprawniona do kontaktu: 
 Dr hab. inż. Mariusz Ligarski 
 tel.: 606 494 493 

 e-mail: Mariusz.Ligarski@polsl.pl 
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