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Stalowa Wola, 27.03.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 412012
27 marca 2012 r.z dnia

dotyczące usługi opracowania dokument w operacyjnych klastra w ramach projektu ,,KlasterSpawalniczy ,,KLASTAL'- integracja i wzrost konkuiencyjnościbranży spawainiczej w Polsce
Wschodniej"

w ramach : Program operacyjny Rozrv j Polski Wschodniej, oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,
działanie I.4 ,,Promocja i wsp łpraca'', komponent: Wsprilprac_a, obszar Tworzenie i rozw j klastr w

I. Zamawiający:

Regionaln a Izba Gospodar cza w Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. l-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, telefon/fax: 0l5 844_03-57, email:
rig@onet.pl, www.rig-stw.pl , NIP 865-20-39-216, REGoN g30374gg0, KRS 0000072702.

II. Opis przedmiotu zam wienia:

l' Przedmiotem zam wienia jest usfuga opracowania dokument w operacyjnych klastra na potrzeby
realizacji projektu ,,Klaster Spawalniczy ,,KLASTAL'' integracja l woosi Lonkurencyjności braniry
spawalniczej w Polsce Wschodniej'' wsp łfinansowanego ze środk w Unii Europejskiej w ramach
Europej skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wedfug poniŻszej specyfikacj i :r ,,System monitorowania i ewaluacji klastra",

o ,,Strategia rozwoju i wsp Ęracy klastra'''
o,,Strategiamarketingowaklastra".

2. Dokumenty powinny zawierać następujące elementy:
a) Etap I ,,Svstem monitorowania i ewaluacji klastra,,:
_ sposoby inarzędzia kontrolowania prawidłowego i efektywnego funkcjonowania klastra,
- identyfikację zagroŻen w Sprawnym działaniu porozumienia,
- zasady i metody oceny / benchmarkingu klastra, pozwalające na stałą ocenę jego rozwoju i pozycji.

b) Etao 2 ,,Stratggia rozwoiu i wsoÓłpracv klastra,,:
_ wizję i cele funkcjonowania powiązania w okresie min. 5 letnim,
- zasady funkcjonowania klastra,
- zasady wsp Ęracy członk w klastra w ramach powiązania,
_ pro c e dury p o stęp o w ania pr ry or ganizacj i, zar ządzani a k l astre m,
- zasady przyjmowania nowych członk w do klastra, sporządzenie wzor w dokument w,
_ dokumenĘ związane z wsp Ęracąw ramach klastra,
- zasady funkcjonowania G-py Inicjatywnej klastra, sporządzenie wzor w dokument w na potrzeby
funkcjonowania Grupy Inicjatywnej klastra,
_ kierunki i działania priorytetowe w oparciu o potrzeby poszczeg lnych członk w klastra i całego porozumienia
oraz wskazanie podmiot ry, kt re powinny lub mogą te działaniarealizowac,
- przykładowe rozwięania funkcjonowania klastr w, przykłady dobrych praktyk,
- docelowa forma działania klastra,
_ kontynuacja działa Klastra Spawalniczego KLASTAL po zrea|izowaniu Projektu oraz moŻltwości dalszego
finansowania Klastra
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c) Etap 3 ,,Stratesia marketingowa klastra,,:
- strategia promocj i Proj ektu,,Klaster Spawalniczy,,KLASTAL"
spawalniczej w Polsce Wschodniej'' obejmująca instrumenty
Projektu,

_ integracja i wzrost konkurencyjności branŻy
marketingowe sfuzące do promowania idei

- strategia promocji idei klastra, członk w klastra, usług oferowanych w ramach klastra,
- opis cel w marketingowych mozliwych do realizacji w ciągu najb|iŻszych lat,
- koncepcj ę działa marketingowych, kt re umozliwią skuteczną rea|izację wyznaczonych cel w'
'analizę i dob r narzędzi marketingowych oraz promocyjnych do wykorzystania w rozwoju klastra,
- mozliwości i sposoby zbudowania silnej marki produkt w spawalniczych zPolski Wschodniej, przekonania do
niej odbiorc w i utrwalenia jej w społecznej świadomości,
- identyfikacja moŻliwości klastra w ramach marketing mix, w tym np. wprowadzenia do ofeĘ członk w
klastra nowych produkt w i usług, poryskiwania nowych odbiorc w produkt w finalnych oraz zawięania
kooperacji (pomiędzy człorkami klastra lub partnerami zewnętrmymi z kraju i zagranicY) w celu reaiizacji
wsp lnych projekt w produktowych lub usfugowych (podzlecenie dostawy komponent w tworzonych
produkt w finalnych, podzlecanie usfug specjalistycznych),
- sposoby ograniczenia negatywnęgo oddziaływaniabranĘ spawalniczej na środowisko i minima|izację emisji
pył w, gaz w i innych odpad w.

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zam wienia:

1. Termin realizacji:

Termin wykonania przedmiotu zam wienia:
- Etap l ,,System monitorowania i ewaluacji klastra''- do Ż5 kwietnia 2Ol2 r.;
- Etap 2 ,,Strategia rozwoju i wsp Ęracy klastra'' _ do 25 maja2012 r.;
- Etap 3 ,,Strategia markętingowa klastra'' _ do 25 maja20t2 r.

2. Wykonawca usługi.
o Wykonawca gwarantuje posiadanie odpowiedniego doświadczęnia w opracowywaniu dokument w o

chara|<terze strategicznym. Doświadczenie spełnione będzie wykonaniem min. jednego z!ęcenia
polegającego na opracowaniu dokumentu o charakterze strategi cznym. Analiza spełnienia warunku
odbywać się będzie na podstawie wykazu zrealizowanych usfug stanowiąc ego załącznik nr 2 do
zapytania.

o Wykonawca dysponuje kadrą posiadającą wykształcenie wyŻsze oraz min. 3 letnie doświadczenie w
zakresie rozwoju i wspierania inicjatyw klastrowych. Warunek ten będzie umany za spełniony jeżeli
wykonawca udokumentuje dysponowanie min. 2 osobami, kt re posiadają doświadczenie w zakresie
wsp Ęracy i rea|izacji usług na rzecz koordynator w klastr w w zakresie szkolenia, doradztwa,
konsultacji' itp. Analiza spełnienia warunku odbywa się będzie na podstawie załączonych CV os b.

o Wykonawca posiada udokumentowaną wsp łpracę z funkcjonującymi klastrami. Warunek ten będzie
spełniony pod warunkiem dysponowania min. jednym dokumentem potwierdzającym wsp Ęracę w
formie List w intencyjnych, referencji lub r wnowaznych dokument w. Ana|iza spełnienia warunku
odbywać się będzie na podstawie załączonych kopii ww. dokument w.

. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia załoŻęit Strategii podczas seminarium konsultacyjno_
promocyjnego.

. Zapfranie ofertowe kierowane jest do wykonawc w zar wno polskich jaki zagranicznych.
o oferta musi mieć formę pisemną i powinna by sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej

pehrą czytelność j ej treści. ofeĄ nieczyte ln e zostanąodrzucone.

3. Spos b obliczenia ceny:
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną
zawięrać wszelkie koszfy niezbędne do zrealizowania

4. Spos b i termin zaplaty:
Na podstawie faktur VAT wystawianych :

- za nealizowanie etapu l;
- za nealizowanie etapu 2;

brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi
zam wienia.
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- za zlealizowanie etapu 3
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturzeVAT.

5. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zam wienia:
a) Rozliczenia międry zamawiającym a Wykonawcąprowadzone będą wyłączniew PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpocryna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
1' ofertę naleŻy złoĘć w odpowiedzina otrzymane zapytaniepocztą(listem poleconym) na adres: Regionalna
Izba Gospodarcza' ul. l_go Sierpnia 26 b,37-450 Stalowa Wola lub dostarczyć osobiście w zamkniętej foperciew terminie do dnia 04.04.2012r. godz. l5.o0 (decyduje data faĘcznego wpĘwu oferty ; i aopiskiem
,'Dokumenty operacyjne Klastra Spawalniczego KLASTAL''. oferta po*inna'zawierać cenę brutto wyzej
wymienionej usługi.
2. W dniu 05.04-2012r. Zamawiający przeprowadzi ana|izę złoŻonychofert.
3' Wyb r i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowęgo nastąpi w dniu 05.O4.20l2r' o decyzji
zamuut iającego zo stanie pow i adom iony ty lko zwy cięzca po stępowania.
4. oferty złoŻone po terminie nie będą rozpaĘwane.
5' W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŻe Żądać od oferent w wyjaśnieri doĘczących treści z)oŻonych
ofert.
6. zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe _ zlecenie zam wien ia na zasadzie wyboru najkorzystniejszej ofeĘ

VI. Kryteria oceny ofert i ich waga:
l. Cena za wykonanie przedmiotu zam wienia - max 60 %
2. Doświadczenia w zakresie tworzenia dokument w o charakterze strategicznym dla inicjatyw klastrowych _
max40Yo (20% za l usługę, 40 o/o za więcej niz l usfugę)

VII. Pozostałe informacje:
1. w niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza mozliwość przekarywania sobie przez sffony
postępowania informacji zapomocą poczty elektronicznej naadręs: rig@onet.pl
2. o zam wienie mogą ubiegać się Wykonawcy' ktorzy zaoferująprzedmiot zam wienia zgodny z wymogami
Zamaw iającego okreś l onymi w nin iej szym zapytaniu o fertowym.
3. oferty nie spełni ające kt regokolwiek z .vttmagarl zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usługi.
5. Wykonawcy nie przysfugują zadne środki odwoławcze .

6. Zamawiający złstrzega sobie prawo do uniewaŻnienia postępowania na kaŻdymjego etapie bez podania
prry czlny a takŻe do p ozostaw ienia postępow ania b ez wyb oru o ferty.

Informacji szczeg łowych na temat zapytania moŻna uzyskać pod numerem telefonu:
015 844-03-57

KOORDYNAT

Jolanta
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