
 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 
Kraków, dnia 15.09.2009 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI 

Zamawiający 

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. 
ul. Półłanki 25 
30-740 Kraków 

 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, 

w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów: 
Ryszard Leszczyński – ryszard_leszczynski@kznmail.pl 

Tytuł projektu 
NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH  

OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA  
ZE STALIWA BAINITYCZNEGO 

Podmiot zamówienia 
Zarządzanie projektem współfinansowanym z środków Unii 

Europejskiej. Temat „ Nowa generacja rozjazdów szynowych 
otrzymywanych metodą odlewania ze staliwa bainitycznego”. 

Opis przedmiotu 
zamówienia 

W ramach wykonywanych prac kierownik projektu – zakres 
obowiązków: 
1. odpowiedzialny za przygotowanie i realizację zadań według 

harmonogramu rzeczowo – finansowego 

2. odpowiedzialny za koordynowanie zadań w ramach Biznes Planu 

3. odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie projektu, minimalizowanie 

strat powstałych na skutek wydatków niekwalifikowanych do wsparcia 

finansowego w ramach działania 1.4 – 4.1 

4. odpowiedzialny za maksymalne wykorzystanie działania 1.4 – 4.1 do 

potrzeb rozszerzenia zakresu produkowanych elementów 

konstrukcyjnych dla potrzeb komunikacji szynowej 

5. odpowiedzialny za prowadzenie działania 1.4 – 4.1 zgodnie z 

osiągnięciem trwałości środowiska naturalnego (oddziaływanie na obszar 

Natura 2000) 

6. odpowiedzialny za innowacyjność projektu wraz z ochroną „know – how” 

i zatwierdzenie wzoru użytkowego wyrobu 

7. odpowiedzialny za promocje projektu, badania laboratoryjne, badania 

eksploatacyjne oraz marketing i dystrybucję wyrobów również poza 

granicami kraju.   

8. odpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych dokumentów w trakcie 

kontroli. 

9. kontroluje zgodność dokumentacji konstrukcyjnej z odpowiednimi 

standardami, przepisami i normami technicznymi , zasadami 

technicznego nadzoru i ochrony bezpieczeństwa patentowego 

10. współpracuje z urzędami administracji państwowej i samorządowej z 
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zakresu działalności prowadzenia PO IG, działania 1.4 – 4.1 

Termin realizacji Kwartalnie w ramach realizowanych zadań 

Forma płatności Przelew 

Koszty dostawy  
(jeżeli dotyczy) W cenie 

 

Kryteria oceny oferty Cena 100% 

Sposób realizacji Stopniowo w ramach realizowanych zadań zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym 

Termin składania oferty 29.09.2009 do godziny 15:00 

Sposób składania 
oferty 

Osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: 
ryszard_leszczynski@kznmail.pl 

Sposób przygotowania 
oferty 

W języku polskim, formie pisemnej lub  
dokumentu elektronicznego DOC lub PDF.  
Oferta powinna być złożona w walucie PLN.  

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem  
formularza ofertowego (w załączniku).  

 


