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Gliwice, dnia 29.08.2022 r. 

Zapytanie nr 1/U/SROS/1.4.1/2022 

Dotyczące organizacji wizyty studyjnej w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów 
Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, 
realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. 
Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

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 

Przedmiot 
zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej w ramach projektu 
„Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie 
Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim”, realizowanego w 
ramach działania 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. 
Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 
 
Terminy realizacji: 05-16.09.2022 
 

Zakres 
zamówienia: 

 

1) W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się zorganizować wizytę studyjną 
zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 Termin wizyty: 14-16.09.2022 r.  

 Miejsce wizyty: Gdańsk 

 Iloś osób: 2-4  

 Wizyta studyjna ma za zadanie pomóc w opracowaniu usługi 
„opracowanie/zmiana modelu biznesowego pomysłu” i jest rozumiana 
jako m.in. wizyta w ośrodkach innowacji polskich i zagranicznych w celu 
przedstawienia przez ww. ośrodki swoich doświadczeń oraz oferty 
usług. 

 Wykonawca przekaże plan wizyty wraz z uwzględnieniem godzin 
transportu (komunikacja publiczna) oraz miejscem zakwaterowania na 
miejscu. Koszt transportu i zakwaterowania pokrywa Zamawiający. 

 Wykonawca zapewni wszelkie opłaty związane z wydarzeniami, które 
zostaną zapewnione w ramach programu wyjazdu. 

 Wykonawca jest do pełnej dyspozycji Zamawiającego w trakcie trwania 
wyjazdu w razie konieczności dodatkowych uszczegółowień oraz 
konieczności kontaktu z instytucjami/miejscami, których odwiedzenie 
jest zaplanowane w agendzie wyjazdu. 

 Wykonawca w agendzie wyjazdu powinien uwzględnić miejsce na 
warsztaty projektowe i zapewnić miejsce odpowiednie do ich odbycia 
(do uzgodnienia z Zamawiającym).  

 

Wymogi  
dla wykonawcy: 
 

Wymagania obligatoryjne: 

 Doświadczenie w realizacji podobnych usług w tym wyjazdów studyj-
nych/szkoleniowych.  
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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 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) 
 

Sposób i termin 
złożenia oferty 
 
 
 
 
 
 

Oferta musi zawierać: 
a) Dane oferenta. 
b) Proponowaną stawkę do poniesienia przez Zamawiającego za organizację 

wizyty. 
c) Podpis oferenta.  

 
Podpisaną ofertę (załącznik nr 1) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
do dnia 02.09.2022 r. do godziny 12:00. Dopuszcza się przesłanie skanu oferty 
na adres mailowy: obserwatoriumict@technopark.gliwice.pl  
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 782 182 207 lub 
mailowo: obserwatoriumict @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. 
 

Warunki zmiany 
umowy: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej  
z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia z następujących powodów: 
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia  
b) uzasadnionych zmian związanych z terminem realizacji zamówienia  
c) zmiany nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy 
e) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego 
do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 
f) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy 
g) otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu 
zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do 
których Zamawiający zostanie zobowiązany 
 
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że 
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie 
wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik 
postępowania. 

Informacje 
dodatkowe: 

1. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść 
zapytania bez podawania przyczyn. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej 
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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 
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 działa-
nia 1.4 Wsparcie ekosystemu innowacji  Poddziałania 1.4.1. Zarządza-
nie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 

 


