SN/535/2013

Katowice, 19.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu realizowanego zgodnie z zapisami V Priorytetu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Środowisko i celu szczegółowego: Doskonalenie systemu
zarządzania środowiskiem. W ramach działania 5.4 Zarządzanie środowiskiem
Tytuł projektu: Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane”, jako
integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)
Akronim projektu: OPI-TPP
I. Informacje ogólne
1. Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa
2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 240, poz. 1529)
II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji
1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi
polegającej na organizacji spotkania związanego z promocją i upowszechnianiem wyników Projektu
pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji „Tereny poprzemysłowe i zdegradowane” jako integralna
część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) wraz z warsztatami dla użytkowników
systemu OPI-TPP obejmujących wprowadzanie i edytowanie danych o terenach poprzemysłowych i
zdegradowanych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja spotkania warsztatowego na terenie województwa śląskiego, związanego z promocją
ww. Projektu dla grupy 40 osób w następującym zakresie i warunkach:
Udostępnienie sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia spotkania warsztatowego:
- na min. 40 osób – max. 60 osób umożliwiająca organizację zajęć warsztatowych,
- możliwość aranżacji sali konferencyjnej na potrzeby swobodnego korzystania z laptopów i
materiałów szkoleniowych,
- dostępność: w dniu 05.09.2013 od godz. 10.00 do godz. 18.00; w dniu 06.09.2013 od godz. 08.00
do godz. 15.00,
Wyposażenie sali konferencyjnej:
- Internet bezprzewodowy o przepustowości łącza, co najmniej 16 Mbps,
- sprzęt multimedialny – projektor i ekran,
- tablica suchościerna,
- flipchart,
- mikrofon z nagłośnieniem,
- 15 szt. laptopów do użytku przez uczestników warsztatów,
- możliwość jednoczesnego podłączenia do prądu, co najmniej 30 laptopów,
- dostęp do zaplecza technicznego sali konferencyjnej,
- zapewnienie obsługi technicznej sali,
- bufet kawowy (dostępny w dniu 05.09.2013 w godz. 12.00÷18.00; w dniu 06.09.2013 w godz.
09.00÷13.00)
Zakwaterowanie uczestników spotkania warsztatowego:
- 40 osób w pokojach jednoosobowych lub w pokojach dwuosobowych do pojedynczego
wykorzystania (1 nocleg ze śniadaniem) z pełnym węzłem sanitarnym,
- w dniu 05.09.2013 zakwaterowanie od godziny 10.00, w dniu 06.09.2013 wykwaterowanie do
godziny 15.00,
- parking dla uczestników,
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- standard hotelu powinien spełniać warunki, co najmniej kategorii *** zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
- miejsce spotkania warsztatowego oraz zakwaterowania musi znajdować się w tym samym obiekcie.
Posiłki dla uczestników spotkania warsztatowego:
Wyżywienie dla 40 osób, zestaw menu powinien zawierać następujące pozycje:
- bufet kawowy (dostępny jw.) zagwarantowany przez cały czas trwania spotkania: kawa, herbata,
woda niegazowana i gazowana, soki (trzy rodzaje), różne rodzaje ciasteczek kruchych, mleczko do
kawy, cukier, cytryna,
- lunch w formie bufetu gorącego: dwa rodzaje z możliwością swobodnego komponowania, dodatki
(cztery rodzaje), deser w formie ciasta (dwa rodzaje), napoje gorące i zimne (w dniu 05.09.2013 ok.
godz. 14.30, w dniu 06.09.2013 ok. godz. 13.30)
- kolacja (w dniu 05.09.2013 ok. godz. 19.00): przystawka w formie zupy (dwa rodzaje), zimna płyta
mięsna i serowa, bufet dań gorących: trzy rodzaje z możliwością swobodnego komponowania,
dodatki (cztery rodzaje), bufet sałatkowy/surówkowy (trzy rodzaje), napoje ciepłe i zimne,
- śniadanie w formie bufetu (w dniu 06.09.2013 w godz. 7.00÷9.00).
3. Wykonawca zapewnia każdorazowo sztućce, zastawy stołowe i inne niezbędne akcesoria.
4. Na warsztatach szkoleniowych wykonawca zapewni obsługę kelnerską.
5. Cenę ofertową należy skalkulować za całość usługi związanej z organizacją spotkania
warsztatowego obejmującej zakres, warunki i terminy wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
Cena usługi powinna zawierać wszystkie opłaty i podatki związane z wykonaniem usługi oraz
powinna zawierać VAT w wysokości 23%.
6. Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
7. Do formularza ofertowego należy dołączyć kserokopię aktualnej decyzji (potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę) administracyjnej marszałka województwa śląskiego o
zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych) potwierdzającą standard hotelu wyszczególniony w punkcie 2 Opisu przedmiotu
zamówienia.
8. Warunki płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
III. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty
1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto za świadczenie usługi polegającej na
organizacji spotkania warsztatowego w zakresie i na warunkach wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie
wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 26 lipca 2013 roku do godziny 10.00 na formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik nr 1. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub
osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
fax: 32 259 21 54
Kontakt:
Anna Mathea, tel. 32 259 24 87, e-mail: amathea@gig.eu
2. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te propozycje, które wpłyną do
zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie
termin składania ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez
podania przyczyny.
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