Ełk, dn. 31.07.2014 r.

BTP. O42.20.2012/13

Zaproszenie do składania ofert na
„Kompleksową organizację spotkania promującego projekt pn. Wyposażenie Parku NaukowoTechnologicznego w Ełku”

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.poz.907 z
późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie
prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik do Zarządzenia nr 1375/2014 Prezydenta Miasta Ełku z
dnia 16 kwietnia 2014 r.).

I. Zamawiający
Gmina Miasto Ełk
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
NIP 8481825438, REGON: 790671076
II. Opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa organizacja spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku przy ulicy
Podmiejskiej 5 w dniach 8 sierpnia 2014 promującego projekt pn. Wyposażenie Parku NaukowoTechnologicznego w Ełku”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
W ramach organizacji
 Rejestracja uczestników spotkania ok. 50 osób
 Zapewnienie cateringu
 transport gości z dworca Ełk do PNT w Ełku
 obsługa techniczna spotkania
III. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza
zamówienia podwykonawcom.

możliwości

powierzenia

części

lub

całości

V. Termin wykonania zamówienia
8 sierpnia 2014 r roku.
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty proszę dostarczyć w formie papierowej do siedziby Parku Naukowo-Technologicznego w
Ełku, przy ul. Podmiejskiej 5, 19-300 Ełk – recepcja.
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Oferta powinna być:
 opatrzona pieczęcią firmową,
 posiadać datę sporządzenia,
 zawierać adres lub siedzibę oferenta, łącznie z danymi adresowymi (telefon, mail),
 podpisana przez wykonawcę,
 zamknięta w kopercie z dopiskiem: „Oferta na kompleksową organizację spotkania
promującego projekt pn. Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku”
Oferta powinna zawierać:
 cenę netto i brutto za wykonanie całkowitej usługi sporządzoną na formularzu oferty cenowej
– załącznik nr 1.

VII.
Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 poczty,
 kuriera,
 dostarczona osobiście na adres: Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5,
19-300 Ełk – recepcja do dnia 05.08.2014 r. do godz. 12.00.
 E-mail na adres: a.wojciechowska@technopark.elk.pl
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 05.08.2014 r., a wyniki i wybór
najkorzystniejszej
oferty
zostanie
ogłoszony
o
godz.
15:00
w
siedzibie
Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania oferty.
VIII.

Sposób oceny ofert:

1. Kryterium wyboru – najniższa cena brutto.
IX. Załączniki:
1. Formularz oferty cenowej,
2. Projekt umowy.
X.

Osoba do kontaktu:
Osoba do kontaktu:
Anna Wojciechowska, e-mail: a.wojciechowska@technopark.elk.pl. tel. 728 349 899.
Paweł Harasim, e-mail: p.harasim@technopark.elk.pl, tel. 606 232 068.

Zastępca Prezydenta Miasta Ełku
Artur Urbański
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