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Słubice, 07-04-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową organizację
konferencji „Zdrowy Powiat” podsumowującej projekt pn.: „Profilaktyka chorób układu
krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego
w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa proszę
o złożenie oferty cenowej.
I. Zamawiający
Powiat Słubicki, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel. 95 759 20 10, fax 95 759 20 11, NIP 598-14-60-085
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja konferencji „Zdrowy Powiat”
podsumowującej projekt „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia
w powiecie słubickim”, który jest realizowany przez Powiat Słubicki.
Konferencja będzie podsumowaniem projektu, przedstawione zostaną efekty jego realizacji.
Będzie podzielona na część plenarną dla wszystkich uczestników, oraz stoliki tematyczne w
formie word cafe. Podczas prac stolikowych, moderowanych przez ekspertów profilaktyki
chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia, wypracujemy rekomendacje dla
mieszkańców powiatu.
Termin realizacji zamówienia: 22 kwietnia 2017r. Konferencja zaplanowana jest w godzinach
11.00-14.00.
Miejsce: budynek mający siedzibę na terenie Powiatu Słubickiego.
Za rekrutację uczestników odpowiedzialny jest zleceniodawca.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie merytoryczne konferencji:
1) Przygotowanie i prowadzenie moderacji konferencji
2) Przygotowanie prelekcji oraz moderacji w stolikach tematycznych, zgodnych z
tematyką poniżej.
➢ Środowiskowe uwarunkowania chorób układu krążenia
➢ Wzory żywieniowe w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, w
tym nadciśnienia tętniczego
➢ Przewlekły stres i jego wpływ na choroby układu krążenia
➢ Zdrowy styl życia – trend, czy konieczność
Szczegółowy konspekt każdej prelekcji oraz sposób prowadzenia dyskusji stolikowej zostaną
zaproponowane przez wykonawcę i skonsultowane z zamawiającym na 3 dni przed
konferencją. Niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne zapewnia wykonawca.
Wykonawca zapewnia osoby z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym (wykształcenie
kierunkowe doświadczenie zawodowe), które wygłoszą 20 minutową prelekcję zgodna z
zaproponowaną wyżej tematyką, poprowadzą dyskusję stolikową, trwającą 60 minut oraz
przedstawią 10 minutowe podsumowanie prac stolikowych:
➢ Osobę/osoby spełniające wymagania dietetyka zgodnie z przepisami prawa w
tym zakresie. i/lub
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➢ Osobę/osoby
z
wykształceniem
medycznym
–
lekarz/ratownik
medyczny/pielęgniarka, i/lub
➢ Osobę/osoby z wykształceniem pedagogicznym zdobytym na Akademii
Wychowania Fizycznego lub osobę, która posiada uprawnienia instruktora
sportu, lub trenera, lub organizatora sportu.
2.Przygotowanie techniczne konferencji:
Przygotowanie Sali konferencyjnej. Sala konferencyjna musi być wyposażona w:
➢ ekran projekcyjny,
➢ flipchart,
➢ projektor multimedialny,
➢ mikrofon (4 szt.)
➢ wyjście dźwięku (do prezentacji)
➢ łącze internetowe,
➢ stół konferencyjny dla prelegentów,
➢ min. 100 miejsc siedzących.
Przygotowanie Sali/sal – 4 sale lub powierzchnia mieszcząca min. 100 osób podzielona na 4
stoliki/obszary tematyczne. Sale/powierzchnia powinna być wyposażona:
➢ Stoły i krzesła dla 25 osób
➢ Flipchart/kartki/flamastry
3.Przygotowanie cateringu dla uczestników
W ramach organizacji konferencji wykonawca zapewnia catering dla 100 osób formie stołu
szwedzkiego w czasie trwania konferencji (oraz zaraz po jej zakończeniu)
➢ sok owocowy (trzy rodzaje) – 100 szt. x 0,2 l.,
➢ woda mineralna gazowana i niegazowana (zwykła, z miętą i z cytryną) – 100 osób x
0,2 l
➢ Kawa, herbata – termosy, podajniki, do tego mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń
➢ koktail owocowy - 100 szt x 0,1 litra
➢ 4 rodzaje ciasta – 200 kawałków x 100 g
➢ świeże porcje owoców: gruszki, banany, wiśnie, truskawki, brzoskwinie, śliwki, arbuz,
ananas i inne (minimum 5 rodzajów) – 100 osób x 200g,
➢ kanapki bankietowe (trzy rodzaje) – 300 szt.
Ponadto usługa cateringowa obejmuje zapewnienie stolików (stół szwedzki), zastawę
porcelanową: talerzyki, sztućce, szklanki oraz filiżanki, dekoracje, serwetki oraz obsługę
kelnerską.
Przewidywany czas usługi cateringowej to 4 godziny (od godz. 10.30 do godz. 14.30).
Przewidywana liczba osób biorących udział w konferencji: 100.
3. Wykonawca zobowiązuje się także do:
• Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za organizację konferencji pozostającej w
stałym kontakcie ze Zleceniodawcą
• Przygotowanie programu konferencji i przedłożenie go do akceptacji
zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania umowy
• Przygotowania i dostarczenie Zleceniodawcy sprawozdania merytorycznego z
realizacji zadania w terminie 5 dni od dnia zakończenia zadania, zawierającego w
szczególności: ilość osób uczestniczących w konferencji, konspekty prelekcji,
sprawozdania z prac przy stolikach tematycznych
• Sporządzenie listy obecności z konferencji zawierającej informacje - imię i nazwisko
uczestnika, a także własnoręczny podpis uczestnika, potwierdzający w/w dane oraz
odbiór materiałów dydaktycznych i cateringu. Listy obecności zostaną dostarczone
zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zakończenia konferencji
• Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną z realizacji konferencji (min. 30
zdjęć), dodatkowo wykonawca pozyska od każdej osoby widocznej na zdjęciu zgodę
na przetwarzanie wizerunku.
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O projekcie:
Od kwietnia 2015 r. Starostwo Powiatowe w Słubicach realizuje projekt pn.: „Profilaktyka
chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie słubicki” . projekt
współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w
ramach Programu Operacyjnego PL:13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.
Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w
zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze
powiatu słubickiego. Projekt skierowany jest do osób bezpośrednio zagrożonych
zapadalnością na choroby układu krążenia oraz ogółu populacji Powiatu w zakresie promocji
zdrowia i zdrowego stylu życia.
III. Termin wykonania Zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 22 kwietnia 2017 r. Wykonawca zrealizuje
przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
IV. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 14 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.
V. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia.
VI. Opis przygotowania oferty
Wykonawca złoży ofertę na formularzu ofertowy stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
zapytania. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem
osoby/osób sporządzających ofertę.
VII. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający
podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą
ceną) wynikającą z przyjętego w/w kryterium. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający
powiadomi wybranego Wykonawcę.
VIII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2017 r., do godz. 14.00.
Ofertę należy złożyć na formularzu oferty (wg dołączonego wzoru - zał. Nr 1)
w wyznaczonym terminie - mailem lub faxem (mail: p.kowalczyk@powiatslubicki.pl, fax:
95 759 20 11), bądź pisemnie za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Starostwa
Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach (na parterze w Biurze Obsługi Interesanta).
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub
telefonicznie).
X. Pozostałe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Formularz oferty
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Załącznik Nr 1
Nazwa i adres oferenta:
……………………………
NIP …………………
REGON …………….

Przystępując
do
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
na kompleksową organizację konferencji „Zdrowy Powiat” podsumowującej projekt
pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie
słubickim” finansowanego ze środków norweskiego mechanizmu finansowego w
ramach działania programu PL 13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu,
składamy następującą ofertę:
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………)
brutto: ………………. zł (słownie: ………………………………………………...)
w tym podatek VAT w wysokości …….. %.

2. Oferujemy
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

na

warunkach

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni.

........................................................
(podpis i pieczęć wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)

……………………..
(miejscowość i data)
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