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

Katowice, dn. 30.04.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPO/6/II/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.slaskiklasterwodny.pl zaprasza do złożenia oferty na realizację usług:

Organizacja warsztatów technologicznych: „Prezentacje innowacyjnych
technologii branży wod – kan – Dobre praktyki ich zastosowania” dla członków
Klastra,
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.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych bądź wariantowych ofert w ramach
niniejszego zapytania ofertowego.
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II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na organizacji warsztatów technologicznych: „Prezentacje
innowacyjnych technologii branży wod – kan – Dobre praktyki ich zastosowania” dla członków Klastra
Warsztaty technologiczne odbędą się 14.06.2013r. Zadaniem Wykonawcy jest realizacja
przedmiotu zamówienia, składającego się z niżej wymienionych części:
a) Projekt zaproszeń oraz wydruk zaproszeń dla ok. 100 osób,
b) Wynajem Sali konferencyjnej dla ok. 60 osób w centralnej części Katowic z łatwym dojazdem komunikacją miejską oraz dostępem do parkingu,
c) Obsługa multimedialna,
d) Przygotowanie materiałów warsztatowych dla ok. 60 osób,
e) Poczęstunek dla uczestników – przerwa kawowa, lunch (zimne przekąski + danie główne)
dla ok. 60 osób (wartość przypadająca na osobę powinna wynosić do 70 zł brutto)
Oferta powinna zawierać kalkulację kosztów w rozbiciu na jednostkowy koszt poszczególnych jej elementów.
III. Kryterium wyboru
Cena wyrażona, jako kwota brutto za usługę - 100% kryterium oceny ofert.
IV. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z adnotacją:
Organizacja warsztatów technologicznych: „Prezentacje innowacyjnych technologii branży
wod – kan – Dobre praktyki ich zastosowania” dla członków Klastra,
w ramach projektu "Rozwój Śląskiego Klastra Wodnego”
w Biurze Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny przy ul. Wojewódzkiej 19,
40 -026 Katowice, do dnia 10.05.2013r., 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.
V. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.05.2013r.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów e-mailem
bądź faxem.
VI. 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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