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Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej
Stalowa Wola, 19.06.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1312012
z dnia 19.06.20lŻ r.

dotyczące usługi organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego 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 ,,Promocja i wsp łpraca'', komponent: Wsp łpraca, obszar Tworzenie i rozw j klastr w

I. Zamawiający:

Regionaln a Izba Gospodar cza w Stalowej Woli
Adres zamawiającego: ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola, telefon/fax: 015 844-03-57, email:
rig@onet.pl, www.rig-stw.pl ,NIP 865-20-39-216, REGON 830374880, KRS 0000072702.

II. Opis przedmiotu zam wienia:

1. Przedmiotęm zam więnia jest usługa organizacji seminarium informacyjno - konsultacyjnego w ramach
projektu ,,Klaster Spawalniczy ,,KLASTAL" - integracja i wzrost konkurencyjnoŚci branŻy spawalniczej w
Polscę Wschodniej'' wsp łfinansowanęgo Ze Środk w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, według ponizszej specyfikacji. Seminarium informacyjno - konsultacyjne odbędzie się
27 lipca 2012 roku.

2. Szczeg łowy opis przedmiotu zam wienia:
2.l organizacja seminarium informacyjno - konsultacyjnego dla min. 30 os b (w tym 10 członk w klastra) w
terminie Ż7 lipiec 2012 r.Początek seminarium o godz.9.00, zakonczenie o godz. 15.00 (6 godzin) dnia 27
lipca 2012 r.
2.2 Ce|em seminarium będzie:

l. prezentac1a na forum regionalnym i krajowym rosnącego m.in. dzięki rea|izacji projektu potencjału KS
,,KLASTAL''

2. potwierdzenie tezy nt. dominującej roli nowoczęSnych technologii spawalnictwa w budowaniu
pr zew agi konkurencyj n ej fi rm o feruj ących usługi/produkty tej br anŻy

3. nawiązywanie wartoŚciowych relacji biznesowych z podmiotami reprezentującymi wysoko
wymagające branŻę (m.in. przemysł elektromaszynowy) przyczyniĄącymi się do zr wnowazonego i
r wnomięrnego rozwoju regionu (z uwagi na dominującą rolę spawalnictwa w branŻach strategicznych
wielu region w, zwłaszcza Polski Wschodniej).

2.3 Uczestnikami sęminarium mają być lokalne/regionalne firmy spawalnicze, ich partnerzy, a takŻe
przedstawiciele klastr w zirnychbratŻ np. Dolina Lotnicza, Klaster odlewniczy ,,COM-KAST''.
2.4 Podczas seminarium ma się odbyć sesja networkingowa w czasie kt rej nawiązywane będą relacje
biznęsowę zpotencjalnymi partnerami handlowymi, a takŻe promocja klastra, mająca na celu popularyzację idei
klasteringu w Polsce, w tym w Polsce Wschodniej, promowanie i pozyskiwanie nowych uczestnik w klastra,
zacieśnianie wsp Ęracy pomiędrry podmiotami działa1ącymi w branŻy spawalniczej, w tym przedsiębiorcami i
jednostkami b*f, zę szczeg lnym uwzględnieniem kwestii opracowywania i certyfikacji innowacyjnych
technologii spawalniczych odpowiadających na zapotrzebowanie krajowych i zagranicznych klient w
wytwarza1ących produkty objęte szczegolnie restrykcyjnymi wymogami jakości.
2.5 Organizacja spotkania obejmuj e :

1) wynajęcie sali konfęręncyjnej dla min. 30 os b i wyposaŻęnie sali: ekran, mozliwośc zainstalowania
projektora lub sala z projektorem' st ł prezydialny dla 6 - 8 os b'
2) pozyskanie i zakwaterowanie 4 ekspert w i doradc w (prelegent w), ktorzy przedstawią najnowsze
osiągnięcia w spawalnictwie m.in. w zakresie matęriał w konstrukcyjnych, technologii spawania z
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uwzględnieniem metalurgii złącza Spawanego, korzystnej struktury krystalicznej w strefach wpĘwu ciepła'
rodzaju i własności materiał w dodatkowych do spawania, urządzeri spawa|niczych, system w stęrowania i
kontroli jakości złączy oraz konstrukcji Spawanych, a takŻe podkreślą aspekty środowiskowe istotne dla branŻy
spawalnic zej z punktu ochrony środowiska,
Do zakresu kazdego prelegenta będzie naleŻało:

. Przy}otowanie i przeprowadzęnię 60 minutowej prelekcji w języku polskim'

. PrzłEotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zakresu tematycznego poruszanego podczas
prelekcji w języku polskim,

r Prelegent musi posiadać doŚwiadczenie w zakresie tematyki' kt rej ma dotyczyć prelekcja.
3) zapewnienie przerw kawowej w godzinach trwania seminarium, podczas kt rej Serwowana będzie kawa,
herbata, soki, woda, ciastka,
4) obiad w formie stołu szwedzkięgo dla min. 30 uczęstnik w seminarium'
5) przygotowanie agendy seminarium,
6) przygotowanie materiał w - wydruk prezentacji dla uczestnik w seminarium,
7) wykonanie dokumentacj i fotografi cznej seminarium.
2.6 Wszystkie materiaĘ, prezentacje powinny zawierac znaki Unii Europejskiej, Programu operacyjnego
Rozw j Polski Wschodniej zgodnie z zasadami promocji projekt w w ramach Programu Operacyjnego Rozw j
Polski Wschodniej 2007-2013 , zgodne z dokumentem ,,Zasady promocji projekt w w ramuclt Programu
operacyjnego Rozw j Polski Wschodniej2007-2013'' (plik PDF w załączeniu) oraz informacjami zawartymi na
stronie www.porpw.parp.gov'pl/index/iłrdęxl l l 34.
Ż.7 Wykonawca przekaŻe wszelkie materiĄ i prezentacje w formie elektronicznej i papierowej
Zamawiającemu.

IlI. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zam wienia:

1. Termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zam wienia27 lipiec 201Ż r.
2. Wykonawca usługi.
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczęnie oraz dysponuje potencjałem tęchnicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia.
Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawcow zarowno polskich jak i zagranicznych.
Wykonawca powinien Sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zap5Ąania (załącznik ff 1).

Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo zZamawiającym (załączniknr 2).

3. Spos b obliczenia c ny:
Cena Zaproponowana i ustalona w ofercię jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi
zawieraĆ wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamowienia.
4. Spos b i termin zaplatyz Na podstawie faktury VAT, w terminię 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiąącego' przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
5. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zam wienia:
a) Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty terminu składnia ofęrt. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

IV. Miejsce oraz termin zlożenia ofert:

l.ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie naleŻy składać pocztą lub osobiście na adres RegionalnaIzba
Gospodarcza,ul. l-go Sierpnia26b,37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 02.07.2012 r. do godz. 12.00 z
dopiskiem ,,Oferta na usługę organizacji seminarium informacyjno konsultacyjnego ''.
oferta powinna zawierać cenę brutto wyżej wymienionej usługi.
2. W dniu 02.07.2012 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złoŻonych ofert.
3. Wyb r i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowęgo nastąpi w dniu 03.07.2012 r. o decyzji
zamaw iające go zo stani e p ow i adom iony ty lko zwy cięzca p o stęp owan ia.
4. oferty złoŻone po terminię nie będąrozpatrywane.
5. W toku badania i oceny ofęrtZamawiający moŻe Żądać od oferent w wyjaŚnieri dotyczącychtreści złoŻonych
ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe - zlecenię zam wieniana zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty

VI. Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto - 1000ń,
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VII. Pozostałe informacje:
1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza mozliwośc przekazywania sobie przez Strony
postępowania informacji zapomocąpoczty elektronicznej na adręs: nig@onet.pl
2. o zamowienie mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy zaoferują przedmiot zam wienia zgodny z wymogami
Zamaw ia1ąc e go okre ś 1 onym i w niniej s zym zapsĄaniu o fertowym.
3. oferty nie spełniające kt regokolwiek zWmagan zostaną odrzucone.
4. Zamawiający dopuszczawyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usługi.
5. Wykonawcy nie przysługują Żadne środki odwoławcze.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewaŻnienia postępowania w sytuacji' kiedy cena za wykonanie
zam wienia jest wyŻsza od kwoty, jaką Zamawiający moŻe przęznaczyc La rea|izację zam wienia oraz do
uniewaznienia postępowania na kaŻdym jego etapie bez podania przyczyny a takŻę do pozostawienia
postępowania bez wyboru ofert.

Informacjiszczegołowych na temat zap5Ąaniamożna uzyskać pod numerem telefonu: 015 844-03-57

KOORDYNATQB PROJEKTU
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