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4. Wybrany Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w  zakresie 
audytowania zadań lub projektów finansowanych na kwotę minimum 2 000 000 zł (co najmniej 
3 zadania lub projekty). 

IV. Miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty w terminie do 16 października 2015 r. 
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faksem lub w siedzibie Zamawiającego:  
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, fax: 32 258 50 23.  
Osoba do kontaktu: Łukasz Bogus, tel. 32 259 23 52, e-mail: l.bogus@gig.eu.   

2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do 
Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym 
upłynie termin składania ofert. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, 
bez podania przyczyny. 

 
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 


