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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 312012
z dnia 22 marca 2012 r.

dotyczące usługi organizacji konferencji inauguracyjnej w ramach projektu ,,Klaster Spawalniczy

''KLASTAL'' - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej''
w ramach : Program Operacyjny Rozw j Polski Wschodniej' oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka,

działanie I.4 ,rPromocja i wsp łpraca'', komponent: Wsp łpraca, obszar Tworzenie i rozw j klastr w

I. Zamawiający:

Regionalnalzba Gospodarcza w Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. 1_go SierpniaŻ6b,37-450 Stalowa Wola, telęfon/fax: 0l5 844_03-57, email: rig@onet.pl,
www.rig-stw.pl,NIP 865 -20 -39 -21 6, RECON 83 03 748 80, KRS 000007 27 02.

II. Opis przedmiotu zam wienia:

l. Przedmiotem zam wienia jest usługa organizacji konferencji inauguracyjnej w ramach projektu ,'Klaster
Spawalniczy ,,KLASTAL'' _ integracja i wzrost konkuręncyjności branŻy spawalniczej w Polsce Wschodniej''
wspołfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
według ponizszej specyfikacji. Konfęrencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia2012 r.

2. Szczeg łowy opis przedmiotu zam wienia:
2.1 organizacja konferencji inauguracyjnej dla min. 40 osob w terminie 20 kwietnia2012 r. Początęk konferencji o
godz. 10.00, zakoitczęnie o godz. 14.00 dnia 20 kwietnia Ż012 r.
2.2 or ganizacja spotkani a obej m uj e:

l) wynajęcie sali konferęncyjnej dla min. 40 os b wraz z ękranęm, możliwością zainstalowania projektora lub
projektorem, dwoma mikrofonami bezprzewodowymi, stołem prezydialnym dla _ 8 osob,
2) zapewnienie 4 prelegentow zewnętrznych:

o I lub 2 osoby ze stopniem naukowym z uczelni technicznej,
o ] lub 2 osoby będące przedstawicielami działających klastrow.

Do zakresu kazdego prelegenta będzie należało
. Prz!}otowanie i przeprowadzenie l5 -30 minutowej prelekcji w języku polskim, podczas konferencji

inauguracyjnej na temat idei i celu funkcjonowania klastra orazkorzyści wynikających zprzynalezności do
niego,

, PrzYgotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zakresu tęmatycznego poruszanego podczas prelekcji
w języku polskim,

o Prelegent musi posiadac doświadczenie w zakresie tematyki, ktorej ma dotyczyć prelekcja.
3) zapewnienie przerwy kawowej w godzinach trwania konferencji, podczas ktorej Serwowana będzie kawa,
herbata, soki, woda, owoce, ciastka, ciasta - minimum 3 rodzaje,
4) obiad w formie stołu szwedzkiego dla min. 40 uczestnikow spotkania.
Dopuszcza się, ze ostateczna liczba osob uczęstniczących w konferencji zostanie ustalona z wykonawcą na 5 dni
przed konferencjątj. l5 kwietnia 2012 r.

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zam wienia:

l. Termin realizacji: 'r
20 kwietnia2012 r.

Regionalna lzba Gospodarcza w Stalowej Woli
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2. Wykonawca usługi.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia.
Zapytanie ofertowę kierowane jest do wykonawc w zar wno polskich jaki zagranicznych.
Wykonawca powinien sporządzi ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr l).
3. Spos b obliczenia ceny:
Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi
zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrea|izowania zam wienia.
4. Spos b i termin zapłaty: Na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
przezZamawiającego, przelewem na rachunęk bankowy wskazany w fakturze VAT.
5. lnne elementy związane z realizacją przedmiotu zam wienia:
a) Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznię w PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofert' Bieg ternrinu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofęrt.

lV. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

l.ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie naleŻy składa za pośrednictwęm: pocdy elektronicznej na adręs
riq@onet.p|, faksem na numer 15 844-03-57 lub pocdąna adres Regionalna|zba Gospodarcza,ul, l-go Sierpnia
26 b,37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 30.03.2012 r. godz. l5.00. Oferta powinna zawierać cenę brutto
wyżej wymienionej usługi.
2. W dniu 0Ż.04.20 12 r. Zamawiaj ący przeprowa dzi ana|izę złoŻony ch ofert.
3. Wyb r i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 03.04.Ż012 r. o decyzji
zamawi aj ącego zostanie powiadomi ony tyl ko zwy cięzca postępowan i a.

4. oferty złoŻonę po terminie nie będą rozpatrywane.
5. w toku badania i oceny ofert Zamawiający mozę Żądac od ofęrentow wyjaśnie dotyczących treści złoŻonych
ofert.
6. Zapytanie ofertowę zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.

V. Tryb postępowania: zapytanię ofertowe - zlecenie zam wienia na zasadzie wyboru najkorzystniejszej ofeny

VI. Kryteria oceny ofert i ich waga:
l. cena ofęrtowa brutto _ 60 oh,

2. doświadczenię zawodowe i/lub naukowe prelegenta _ 30 o^

3. doświadczenie wykonawcy w organizacji podobnych konferencji _ l0 oh

VII. Pozostałe informacje:
l . W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza mozliwość przekazywania sobię przez strony postępowania
informacji za pomocą poc y ęlęktronicznej na adres: rig@onet'p|
Ż. o zam więnię mogą ubiegać się Wykonawcy' kt rzy zaoferują przedmiot zam wienia zgodny z wymogami
Zamawiaj ące go o kreśl onym i w n i n i ej s z y m zapytan i u o ferto wy m .

3. oferty nie spełniające ktoregokolwiek zwymagafl zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofen obejmujących wykonanie całej usługi.
5. Wykonawcy nie przysługująŻadne środki odwoławcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unięważnienia postępowania na kazdym jego etapie bez podania
przyazyny atakŻe do pozostawięnia postępowaniabęz wyboru oferty.

Informacji szczeg łowych na temat zapytaniamożna uzyskac pod numerem telefonu: 015 844-03-57

Dyrektor Biura Klastra
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Regionalna lzba Gospodarcza w Stalowej Woli
Ul. l-go Sierpnia 26b,37-:450 Stalowa Wola
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