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Gliwice, dnia 16.10.2017 

 
Zapytanie nr 1/SROSwPPO/2017 

Dotyczące przeprowadzenia prelekcji pt.: „Na rybę z nożem?” czyli o strategiach docierania do 
pierwszych klientów podczas spotkania informacyjnego organizowanego w ramach projektu "Sieć 

Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, 
realizowanego w ramach poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB, RPO WSL  (nr decyzji o 

dofinansowanie UDA-RPSL.01.03.00-24-06A2/16-00) 
 

Zamawiający: Pełna nazwa: Park Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

NIP: 631-242-08-15 

REGON: 278243253 

Adres: 44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C  

Telefon: 032 335 85 00 

Fax: 032 335 85 00 

Przedmiot 

zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prelekcji pt.: „Na rybę z 

nożem?” czyli o strategiach docierania do pierwszych klientów podczas 

Spotkania informacyjnego w ramach "Sieć Regionalnych Obserwatoriów 

Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” 

współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020. 

 

Termin realizacji zamówienia:09.11.2017 r. (czwartek) godz. 17:30 – 18:00  

Zakres 

zamówienia: 

 

1) W ramach usługi Wykonawca przeprowadzi prezentacja „Na rybę z nożem?” 

czyli o strategiach docierania do pierwszych klientów na podstawie umowy o 

dzieło. 

 

2) Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia: 

a) Przygotowanie merytorycznej i przeprowadzenie prelekcji  pt. prezenta-

cja „Na rybę z nożem?” czyli o strategiach docierania do pierwszych 

klientów.  

b) poinformowanie uczestników o współfinansowaniu spotkania ze środ-

ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

3) W skład skalkulowanej w złotych polskich ceny wliczyć należy: 

a) Wszystkie zagadnienia ujęte w pkt.2 niniejszego zapytania ofertowego, 

b) Wykazana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne  

do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia. 
c) Koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu wykonawcy na szkolenie. 

4) Usługa będzie polegała na realizacji w dn. 09.11.2017 r. prelekcji od godz. 

17:30 do godz. 18:00 w Gliwicach.  

5) Miejsce realizacji prelekcji: siedziba Zamawiającego (Park Naukowo-

Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.) . 

6) Zamawiający zapewnia salę, rzutnik multimedialny, poczęstunek podczas 

dla uczestników/czek i trenera. 
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Wymogi  

dla wykonawcy: 

 

Wymagania obligatoryjne: 

 Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/seminarium/warsztatów/prelekcji. 

 Wykonawca realizujący Zamówienie musi posiadać niezbędne kwalifikacje  

do przeprowadzania prelekcji w tematyce: „Na rybę z nożem?” czyli o stra-

tegiach docierania do pierwszych klientów. 

 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru. 
Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji Spółki; 

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokuren-

ta, pełnomocnika; 

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powi-

nowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

(zgodnie z Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-

go oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  z dnia 19.07.2017 r.). 

Sposób i termin 

złożenia oferty 

 

 

 

 

 

 

Oferta musi zawierać: 

a) Dane oferenta. 

b) Proponowaną stawkę do poniesienia przez Zamawiającego za przeprowa-

dzenie prelekcji. 

c) Podpis oferenta.  

 

Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

do dnia 30.10.2017 r. do godziny 12.00. Dopuszcza się przesłanie skanu oferty 

na adres mailowy: info@technopark.gliwice.pl  

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: (32) 335 85 09 

lub mailowo: katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl 

Kryteria oceny 

oferty: 

 

 

 

Kryteria oceny oferty: 

 Proponowana stawka do poniesienia przez Zamawiającego za 

przeprowadzenie prelekcji – 100%. 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 

Podmioty, które przesłały ofertę w ustalonym terminie. Jeżeli osoba/firma, 

której oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert. 

Informacje 

dodatkowe: 

1. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść 

zapytania bez podawania przyczyn. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej 

chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji 

Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym 

odszkodowawczej. 

3. Zaangażowanie zawodowe oferenta w miesiącu przewidzianym do reali-

zacji Zamówienia w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowa-

nych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych 
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podmiotów,  nie może przekraczać  276 godzin. 

4. Wykonawca nie może być osobą zatrudnioną w instytucjach uczestni-

czących w realizacji PO na postawie stosunku pracy 

5. Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pod-

działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 


