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Katowice, 04.02.2019 r.  

 
 

ZAPROSZENIE   
W SPRAWIE ROZEZNANIA RYNKU CENOWEGO 

NA POTRZEBY USTALENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA  
w projekcie pn. „Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole 

Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach” realizowanym przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. 
Korfantego  z siedzibą w  Katowicach w ramach  Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działania 5.3. 

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 
Edukacja, Rozwój 2014 – 2020  w celu ustalenia wartości zamówienia zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na 

zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć w Centrum Symulacji Medycznej.  
 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w ramach rozeznania rynku 

cenowego oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji na 
Formularzu szacowania  ceny oferowanej przez Państwa za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w 

załączniku nr 1. 
 

 

1. Zamawiający: 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem szacowania jest zakup sprzętu oraz wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej 
opisanego w załączniku nr 1 do szacowania wartości zamówienia. W ramach przedstawionej kalkulacji, 

prosimy o podanie odrębnie dla każdej z części zamówienia cenę netto, brutto oraz VAT. 
 

 
3. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia:  

 

 Do 08.02.2019 r. 

 
4. Inne istotne informacje: 

 Szacunkową wycenę realizacji zadania należy złożyć w terminie do dnia 08 lutego 2019 r. do godz. 

15:00. 

 Szacunkową wycenę realizacji zadania należy złożyć w formie wypełnionego Formularza cenowego, 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego badania rynku. 

 Wypełniony formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mailowy: 

anna.ciolek@gwsh.pl lub dostarczyć osobiście do biura projektu: 

 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

ul. Harcerzy Września 3 40-659 Katowice 
POKÓJ 114 I piętro, Budynek A 

 
5. Osoba do kontaktu: pytania formalne: Anna Ciołek tel. 32 35 70 632 e-mail: anna.ciolek@gwsh.pl 

pytania merytoryczne : Maria Heljak tel. 32 35 70 515 e-mail: maria.heljak@gwsh.pl 

 
 

 
podpis Zamawiającego 
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