Załącznik nr 1 "Zaproszenie do złożenia oferty"

Kraków, dnia: 09.04.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Transferu Technologii
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 675 000 19 23

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie jest finansowane w ramach środków z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nawą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019.
Nr Projektu 0001/SDU/2018/18. Kwota Finansowania: 1 000 000 zł

I.

Jednostka AGH udzielająca zamówienia:

Centrum Transferu Technologii w ramach Działania 8: „AGH - Strategia dla działań mających na
celu wzrost efektywności dialogu nauki i biznesu” publikuje zaproszenie do składania ofert.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)
- przedmiotem zamówienia są usługi o wartość poniżej 30 000 Euro.
II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem
zamówienia
jest
wyłonienie
organizatora
jednodniowej
konferencji
pt. „Wiodące trendy technologiczne w dobie gospodarki opartej na wiedzy” skierowanej do
władz i naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Konferencję zaplanowano w dniu 17 maja 2019 r. w gmachu głównym uczelni.
W ramach konferencji:

−
−

W dyskusji powinny zostać poruszone zagadnienia związane między innymi z wyznaczaniem
trendów technologicznych, narzędziami do ich analizy, prognozowaniem rozwoju technologii,
agendami badawczymi oraz koncepcją open innovation.
Powinien powstać raport pokonferencyjny prezentujący konkluzje konferencji.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nawą „Strategia
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018-2019. Nr Projektu 0001/SDU/2018/18.
Kwota
Finansowania: 1 000 000 zł.

Celem konferencji jest:
− Prezentacja aktualnych trendów technologicznych i rynkowych, oraz przeprowadzenie
merytorycznej dyskusji na ten temat, które mogą stać się inspiracją do podejmowania badań
naukowych na najwyższym światowym poziomie,
− wskazanie roli biznesu i instytucji naukowych w wyznaczaniu trendów technologicznych oraz
kreowaniu nowych rynków,
− dyskusja roli agend badawczych jako elementu kreowania innowacji i partnerstwa
na jej rzecz,
− dyskusja wyzwań dla nauki w dobie gospodarki opartej na wiedzy,
− promocja mechanizmów ukierunkowywania badań naukowych, tak aby prezentowały one
najwyższy poziom światowy, a jednocześnie odpowiadały na wyzwania gospodarcze
i społeczne Polski,
− prezentacja wad i zalet współpracy w modelu open innovation.
2. Wymagania:

3.

−

doświadczenie w realizacji wydarzeń, konferencji, spotkań poświęconych kreowaniu
innowacji, trendom rynkowym i technologicznym oraz promocji i współpracy nauki
z biznesem i administracją publiczną,

−

znajomość specyfiki działania uczelni wyższych,

−

przedstawienie koncepcji konferencji wraz opisem sfery merytorycznej oraz prezentacją
prelegentów.

Założenia i oczekiwania szczegółowe:

Konferencja powinna trwać około 6-7 godzin (w tym
z networkingiem). Przewiduje się uczestnictwo ok. 100 osób,

przerwy

kawowe

oraz

lunch

UWAGA: Wyłoniony organizator konferencji zobowiązany będzie do uzgadniania szczegółów
przedsięwzięcia z przedstawicielem Zamawiającego.
Jednostka zamawiająca zapewnia:
− sale konferencyjną na terenie kampusu AGH wraz zapleczem multimedialnym,
− przeprowadzenie promocji wydarzenia w Uczelni.
Wyłoniony organizator konferencji zapewnia:
− program przedsięwzięcia oraz prelegentów,
− materiały promocyjne i marketingowe,
− obsługę procesu rejestracji uczestników,
− obsługę konferencji, w tym moderatorów obrad,
− obsługę cateringową konferencji.

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17.05.2019 r.
Warunki płatności: po całkowitym
podsumowującego wydarzenie.

zrealizowaniu

zamówienia

i

odebraniu

raportu

Płatność: 14 dni od daty wystawienia faktury.
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IV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną podpisaną ofertę, która musi obejmować całość
oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(t.j. Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna zawierać:
1) dane teleadresowe wykonawcy/firmy - numer NIP, REGON firmy,
2) proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem wszelkich
kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z ewentualnymi poprawkami,
3) dokument przedstawiający koncepcję konferencji z jej opisem sfery merytorycznej oraz
prezentacją prelegentów,
4) dokumenty potwierdzające doświadczenie,
5) termin ważności oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
ctt@agh.edu.pl oraz z dopiskiem „konferencja trendy AGH”
i/ lub dostarczona
w formie pisemnej na adres:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Transferu Technologii AGH
ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017, 30-054 Kraków
do 16.04.2019 r.

2.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert biorąc pod uwagę:
− cenę (max 50 pkt),
− koncepcję konferencji (zgodnie z wymaganiami) (max 30 pkt),
− doświadczenie (max 20 pkt).

Kryterium - cena:
Najniższa cena –50 punktów.
Kryterium - koncepcja:
Ocena merytoryczna: 0-30 punktów
Kryterium - doświadczenie:
− organizacja do 2 podobnych wydarzeń – 5 punktów,
− organizacja od 3 do 5 podobnych wydarzeń – 10 punktów,
− 6 i więcej –20 punktów.
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Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub pisemnie. Końcowy Protokół Wyboru z przeprowadzonego pozyskania oferty
cenowej, zostanie umieszczony na stronie: www.ctt.agh.edu.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udziela dr inż. Dominik Kowal (dkowal@agh.edu.pl)

IX. ZAŁĄCZNIKI:
– "Wzór oferty cenowej"

Zatwierdzam do realizacji:

…………………………………………………………………
Koordynator projektu

…………………………………………………………………
Dysponent środków

Na oryginale
pieczątka i podpisy osób upoważnionych.
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Miejscowość dnia...........................

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Centrum Transferu Technologii

OFERTA CENOWA:
nazwa wykonawcy ..............................................................................................................
adres wykonawcy .............................................................................................................. .
Tel./Fax/e-mail: ............................................................................................................... .
NIP

.............................................................................................................................

Regon ...............................................................................................................................
nr rachunku bankowego .................................................................................................... ...

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto ........................................ zł (słownie złotych)
Podatek VAT...................................... zł (słownie złotych)
Cenę brutto ...................................... zł (słownie złotych)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.

Termin realizacji zamówienia ...........................................................................
Okres gwarancji .............................................................................................
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone we wniosku o złożenie oferty cenowej.
Termin ważności oferty: …………………………
………………………………………………………………………
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Koncepcja konferencji z jej opisem sfery merytorycznej oraz prezentacją prelegentów
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