Czechowice-Dziedzice, dn. 17.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:
Kompleksowa realizacja usługi w postaci organizacji panelu tematycznego w obszarze
technologii lotniczych i przemysłu kosmicznego w dniu 8 października 2021 roku w ramach
Europejskiego Forum Przyszłości
(Numer sprawy: SCNTPL-Z/2/5-2021)
I.

ZAMAWIAJĄCY

Śląskie Centrum Naukowo –Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.
ul. Nad Białką 25
43-502 Czechowice – Dziedzice
tel.: + 48 32 779 60 00, fax +48 32 779 60 99
e- mail: biuro@scntpl.pl strona internetowa: www.scntpl.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020
2) Postępowanie nie podlega reżimowi prawnemu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi w postaci organizacji panelu
tematycznego w obszarze technologii lotniczych i przemysłu kosmicznego w dniu 8
października 2021 roku w ramach Europejskiego Forum Przyszłości (dalej: „Panel
Tematyczny”) zgodnie ze wstępną agendą Panelu Tematycznego opisaną poniżej.
2) Kody CPV: 7
− 79950000-8 usługi w zakresie organizacji wystaw i kongresów
− 79952000-2 usługi w zakresie organizacji imprez
− 79951000-5 usługi w zakresie organizacji seminariów
3) Cel realizacji przedmiotu zamówienia – Panel Tematyczny jest organizowany w ramach
pełnienia przez Zamawiającego funkcji Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze
technologii lotniczych i przemysłu kosmicznego w ramach projektu pod nazwą: „Sieć
Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w
województwie śląskim (SO RIS w PPO – II)”, który jest realizowany w ramach Działania 1.4
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„Wsparcie ekosystemu innowacji” dla poddziałania 1.4.1. „Zarządzanie i wdrażanie
regionalnego ekosystemu innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
4) Wstępny zakres merytoryczny Panelu Tematycznego: „Budowa potencjału technologicznego
polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym i lotniczym”.
5) Liczba uczestników – min. 50 (przedsiębiorcy, naukowcy, studenci) + 3 ekspertów pełniących
funkcję panelistów.
6) Czas trwania Panelu Tematycznego – minimum 40 minut + przerwa kawowa.
7) Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w następującym zakresie:
a) Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej agendy Panelu Tematycznego z uwzględnieniem
opisanego wyżej wstępnego zakresu merytorycznego.
b) Zapewnienie uczestnictwa co najmniej 3 ekspertów, z których każdy weźmie udział w
dyskusji i debacie w następujących obszarach tematycznych wpisujących się opisaną wyżej
wstępną agendą Panelu Tematycznego.
c) Zapewnienie cateringu w formie bufetu kawowego dla min. 53 osób (uczestnicy + eksperci)
w następującym zakresie:
− kawa w termosach
− herbata w termosach
− mleko do kawy
− cukier do kawy/herbaty
− wodę mineralna gazowana i niegazowana (min. 53 butelki o poj. 0,2 l)
− soki owocowe 100%, (m.in. 5 litrów)
− wytrawne przekąski bankietowe (min. 150 szt.)
− ciasteczka kruche podane na paterach (min. 150 szt.)
d) Zapewnienie powierzchni konferencyjnej (około 200 m2) w centrum konferencyjno –
biznesowym Stadionu Śląskiego – ul. Katowicka 10, wraz z wyposażeniem niezbędnym do
przeprowadzenia Panelu Tematycznego dla co najmniej 50 osób (50 uczestników + 3
ekspertów) oraz możliwość umieszczenia 2 banerów związanych merytorycznie z Panelem
Tematycznym oraz projektem pn. pod nazwą: „Sieć Regionalnych Obserwatoriów
Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO
RIS w PPO – II)”.
8) W ramach usługi Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcą w zakresie
uzgodnienia szczegółowego programu Panelu Tematycznego - w tym będzie brał udział w
procesie doboru uczestników i ekspertów.
IV.

WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1) Realizacja zamówienia będzie finansowana w ramach projektu pod nazwą: „Sieć Regionalnych
Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie
śląskim (SO RIS w PPO – II)”, który jest realizowany w ramach Działania 1.4 „Wsparcie
ekosystemu innowacji” dla poddziałania 1.4.1. „Zarządzanie i wdrażanie regionalnego
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ekosystemu innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00
2) Wykonawca będzie zobowiązany poddać się ewentualnej kontroli instytucji uprawnionych do
kontroli projektu w zakresie realizowanej dostawy oraz zabezpieczyć i przechowywać
dokumenty związane z realizacją zamówienia przez okres wskazany w przepisach prawa.
3) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym
wyrażonym w złotych polskich.
4) Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po zrealizowaniu całości przedmiotu
zamówienia.
5) Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie
polskiej.
6) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony
w złotych polskich. W przypadku gdy Wykonawca ma rachunek bankowy poza Polską, przy
przelewie zagranicznym Zamawiający ponosi koszty obsługi ze strony własnego banku,
natomiast Wykonawca ponosi koszty obsługi ze strony banku zagranicznego. Za datę zapłaty
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Panel Tematyczny będzie zorganizowany w dniu 8 października 2021 roku podczas Europejskiego
Forum Przyszłości.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej pozwalającej na należyte wykonanie zamówienia.
VII.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA

1) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
a) który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał
zamówienia udzielonego przez Zamawiającego lub wykonał je nienależycie,
b) który znajduje się w sporze ze Spółką w związku z udzielonym mu zamówieniem,
c) który nie złożył wymaganych oświadczeń,
d) którego upadłość lub likwidację ogłoszono, lub wszczęto postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne,
e) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
f) który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy
(Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
3) Z udziału w postępowaniu wykluczone są także podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
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Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku powiązań
osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego).
4) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1) Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
− Magdalena Sichelska, e-mail: biuro@scntpl.pl, tel. 32 779 60 00
IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3) Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
4) Do oferty należy dołączyć oświadczenia, które zgodnie z niniejszym zapytaniem stanowić mają
załącznik do oferty oraz zaparafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiącym Załącznik
nr 4 do zapytania ofertowego.
5) Oferty należy składać:
− w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego: 43-502 Czechowice - Dziedzice,
ul. Nad Białką 25 (portiernia)
lub
− w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres e-mailowy: biuro@scntpl.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2021 r. do godz. 13:00.
6) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
X.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1) Wykonawca powinien podać cenę ofertową w PLN do dwóch miejsc po przecinku - liczbowo
i słownie. W oferowanej cenie, która jest wielkością brutto, powinien zostać uwzględniony
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należny podatek VAT we właściwej stawce. Cena uwzględniająca podatek VAT będzie ceną
zamówienia uwidocznioną na formularzu oferty i rozpatrywaną przy wyborze Wykonawcy.
2) Cena oferty będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy. Cena nie będzie zmieniona
w trakcie realizacji zamówienia (nie przewiduje się waloryzacji ceny). W oferowanej cenie
Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w tym także koszty ubezpieczenia, cła itp. Wszelkie prace i inne
czynności potrzebne do wykonania zamówienia, które były do przewidzenia, a nie zostały
wycenione w ofercie, zostaną wykonane przez Wykonawcę na własny koszt.
XI.

BADANIE OFERT, KRYTERIA OCENY OFERT

1) Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nazwa kryterium:
Waga:
Cena brutto
100%
2) Punkty przyznawane w wyżej wymienionych kryteriach będą ustalane według następującego
wzoru:
Kryterium
Cena

Wzór:
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 x waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
- Cof - cena brutto podana w ofercie

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
XII.

ZAWARCIE UMOWY NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
XIII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznikami do Zapytania Ofertowego stanowiącymi jego integralną część, są:
Nr Nazwa załącznika:
Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
1
braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania
Wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy
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z Zamawiającym
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Formularz ofertowy
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Wzór umowy z Wykonawcą
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