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                                                                                                        Poznań, 11 kwietnia 2018 r. 
 
DPR-I-3.40.2.2018 
  

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
pn.: Kompleksowa organizacja i przygotowanie materi ałów konferencyjnych na cykl  
6 (sześciu) spotka ń konsultacyjnych w zwi ązku z rozpocz ęciem nieformalnych prac 
diagnostycznych nad strategi ą rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 

 

 
Informacje o Zamawiaj ącym 

 
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Polityki Regionalnej 
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań  

 
Osoba do kontaktu 
 
Beata Hofman 
tel. 61 626 63 46 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.30) 
adres e-mail: beata.hofman@umww.pl 
 

 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przygotowanie materiałów 
konferencyjnych na cykl 6 (sześciu) spotkań konsultacyjnych w związku z rozpoczęciem 
nieformalnych prac diagnostycznych nad strategią rozwoju województwa wielkopolskiego  
do 2030 roku. 
Na przedmiot zamówienia składa się: zorganizowanie po 1 spotkaniu w: Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile oraz 2 spotkań w Poznaniu, dla maksymalnie 1 000 osób łącznie, wydruk oraz 
wysyłka zaproszeń wraz z agendą spotkania, koordynacja konferencji (w tym obsługa 
hostess/hostów), przygotowanie materiałów konferencyjnych oraz świadczenie usługi 
cateringowej podczas spotkań konsultacyjnych. 
Szczegółowe informacje zgodnie z załącznikiem nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 
 

2. Termin realizacji zamówienia: 
Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 15 lipca 
2018 roku.   
Terminy realizacji poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia określne zostały  
w załączniku nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

3. Warunki udziału w post ępowaniu: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 3 usługi 
polegające na zorganizowaniu konferencji/spotkania dla co najmniej 50 osób 
każda/każde o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł każda/e.  

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca musi załączyć do Oferty wykaz 
wykonywanych usług z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.  
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 - Wykaz usług. 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przesłanych 
przez Wykonawcę dokumentów. 
 

4. Kryteria oceny ofert: 100% cena 
Najniższa cena brutto za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte 
w niniejszym zapytaniu oraz spełnienie warunków określonych w pkt 3. 
 
W Ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT),  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 
 

5. Zawarto ść oferty : 
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę zawierającą 
następujące dokumenty: 

1) uzupełniony oraz podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do 
składania oferty w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, 

2)  uzupełniony oraz podpisany przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do 
składania oferty w imieniu Wykonawcy wykaz wykonanych usług z załączeniem 
dowodów, o których mowa w punkcie 3 – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do Zapytania ofertowego,  

3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
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Zamawiaj ący nie b ędzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia tre ści oferty  
z wyjątkiem warunków udziału w post ępowaniu. 
 

6. Miejsce i termin zło żenia oferty:  
Oferty należy składać w terminie  do 19 kwietnia 2018 roku  do godz. 14.30.  
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w postaci podpisanych i zeskanowanych 
dokumentów  na adresy e-mailowe: beata.hofman@umww.pl  
i krzysztof.borkowicz@umww.pl  
 

7. Określenie warunków dotycz ących zmian umowy  
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Istotne 
postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4. 
 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo uniewa żnienia post ępowania na ka żdym jego 
etapie bez podania przyczyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 - Wykaz usług 
Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy  


