Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Katowice, dn. 22.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE RPO/5/2013

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny, ul. Wojewódzka 19, 40 – 026 Katowice,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324699, NIP 954-26-76-081,
REGON 241221250, tel.: +48 32 60 38 661, fax: +48 32 60 38 661, Internet:
www.klasterwodny.pl zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie i stworzenie strategii rozwoju
Śląskiego Klastra Wodnego
w ramach projektu dofinansowanego z RPO WSL na lata 2007-2013 pn: "Rozwój Śląskiego
Klastra Wodnego".
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie zgodnie z art. 44.ust.3 ustawy
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. 2009 r. Nr 157,poz. 1240
z późn. zm.)
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi na wspólnotowym
jednolitym rynku europejskim zasadami wynikającymi z przepisów Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy C 83 z
30.3.2010/wersja skonsolidowana) oraz z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich (ETS)
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego
do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania. Informacja o dokonanych zmianach zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu ofertowym.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
ofert.
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II. Opis przedmiotu zamówienia:
Prace nad strategią rozwoju Klastra odbywać się będą poprzez uczestnictwo podmiotu
odpowiedzialnego za jej opracowanie w oparciu o pomysły/propozycje zgłaszane przez
podmioty ŚKW na stronie www oraz podczas spotkań dwustronnych/trójstronnych
organizowanych w ramach Projektu Rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego. Prace nad strategią
rozwoju będą trwały od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014 roku (zakończenie
rzeczowe realizacji projektu). Na podstawie stworzonej strategii rozwoju Klastra, zostanie
zorganizowana misja gospodarcza dla podmiotów Klastra. Tematem misji gospodarczej będzie
już działanie zgodne z wypracowaną strategią rozwoju ŚKW, a prowadzone rozmowy podczas
wyjazdu oraz podejmowane wspólne tematy z partnerami zagranicznymi opierać się będą na
ściśle wyznaczonych celach rozwoju ŚKW. Zorganizowanie misji gospodarczej nie jest
przedmiotem niniejszego zapytania.
Podmiot (lub jego przedstawiciel) odpowiadający za prace nad strategią ma obowiązek
uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w ramach Projektu zgodnie z poniższym
harmonogramem:
1. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
- II kwartał 2013
2. Warsztaty technologiczne: „Prezentacje innowacyjnych technologii
branży wod.–kan. – Dobre praktyki ich zastosowania”
- II kwartał 2013
3. Targi HydroSilesia w Sosnowcu
- IV kwartał 2013
4. Konferencja branżowa HYDROINTEGRACJE w ramach
Targów Urządzeń i Technologii Branży Wod.–Kan.
„HydroSilesia” w Sosnowcu
- IV kwartał 2013
Ponadto, podmiot (lub jego przedstawiciel) odpowiadający za prace nad strategią ma
obowiązek spotykać się z Zamawiającym przynajmniej raz w miesiącu w celu monitorowania
postępów prac nad strategią. W przypadku zintensyfikowania prac nad Strategią, Zamawiający
może ustalić inny harmonogram spotkań z podmiotem realizującym zlecenie, a spotkania mogą
odbywać się częściej niż raz w miesiącu.
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco analizować wpisy na stronie internetowej
Klastra w celu zapewnienia stałego kontaktu z podmiotami Klastra. Jednocześnie, Wykonawca
powinien aktywnie wykorzystywać stronę internetową Klastra w celu zadawania pytań
podmiotom Klastra lub weryfikacji założeń Strategii.
III. Wymagania wobec Wykonawcy:
1. Wykształcenie wyższe humanistyczne ewentualnie ekonomiczne,
2. Doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego,
3. Doświadczenie w zakresie wspierania firm w pisaniu strategii (udokumentowane
referencjami- min. 3 firm),
4. Doświadczenie prasowe,
5. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
6. Znajomość podstaw idei clusteringu i polityki klastrowej w Polsce.
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IV. Kryterium wyboru
1. Cena wyrażona, jako kwota brutto za usługę: 50 % kryterium oceny oferty.
2. Doświadczenie Wykonawcy oraz zakres tematyczny (założenia strategii i wiodący
zespołu projektowego, wykaz realizowanych dokumentów planistycznych dotyczących
strategii, organizacji warsztatów itp.) usługi przestawionej w ofercie: 50 % kryterium
oceny oferty.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Opracowanie i stworzenie
strategii rozwoju Śląskiego Klastra Wodnego w ramach projektu "Rozwój Śląskiego Klastra
Wodnego” w Biurze Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny ul. Wojewódzka 19, 40 – 026
Katowice, do dnia 29.04.2013r. do godziny 14.00.
1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.slaskiklasterwodny.pl/
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.04.2013r.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.
VII. Wskazanie osoby upoważnionej do kontaktowania się:
Osobą upoważnioną do kontaktu jest:
Mirosława Staniczek- Kierownik Projektu
e-mail: m.staniczek@gpw.katowice.pl.
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