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Zapytanie ofertowe nr 28/2016 
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w Obszarze Nauk Medycznych i Ścisłych  
Legnicka 65, 54-206 Wrocław 
NIP: 8943033224, 
REGON: 021707051, 
KRS: 0000393618 
 
oraz 
 
Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji 
Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na wykonanie w sposób samodzielny 
administracji związanej z organizacją warsztatów Start Innowacji, na którą składają się: 

 obsługa, kontakty i koordynowanie organizacji cyklu konferencji,  

 zarządzanie zespołem osób zaangażowanych w realizację cyklu konferencji,  

 sprawowanie nadzoru nad całością wydarzenia, przebiegiem działań, 

 organizacja recepcji wydarzeń, 

 przygotowanie pakietów dla uczestników (tj. torba, notes, długopis, identyfikator). 
2. Usługa będzie świadczona podczas konferencji w następujących miastach: 

a. Wrocław, 17.10.2016, 
b. Katowice, 18.10.2016, 
c. Kielce, 19.10.2016, 
d. Warszawa, 20.10.2016, 
e. Poznań, 24.10.2016, 

w godzinach od 8:00 do 16:30. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. 
5. Ważność składanych ofert nie może być krótsza niż do 22.09.2016 
 
IV. TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE ZAMÓWIENIA 
Od 17.10.2016r do 24.10.2016r. 
 

http://www.plusuj.pl/
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V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, 
 - posiadać datę sporządzenia,  
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP. 
 
 
 W ofercie proszę zamieścić poniższą klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze 
Nauk Medycznych i Ścisłych z siedzibą na ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław, zawartych w ofercie w celu 
przeprowadzenia konkursu ofert oraz wysyłania ofert handlowych, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji z 
siedzibą na ul. Mostowej 1, 59-700 Bolesławiec, zawartych w ofercie w celu przeprowadzenia konkursu ofert oraz 
wysyłania ofert handlowych,  w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

konferencja@plusuj.pl, osobiście lub poprzez pocztę (decyduje data wpłynięcia) w siedzibie firmie 
przy ul. Piłsudskiego 74, pokój 322 od dnia 02.08.2016 do 17.08.2016r. godz. 15:00 wraz z załączoną 
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  18.08.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie www.plusuj.pl. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.plusuj.pl 
 
VII. OCENA OFERT 
 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 1 - Cena 100% 
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Piotr Kardasz pod adresem email: konferencja@plusuj.pl 
 


