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Zapytanie ofertowe nr 6/2014 
 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Podniesienie innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez 

współpracę podmiotów w ramach Centrum Wspierania Innowacyjności  OVOTEC.” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 1.6, firma Centrum Wspierania Innowacji  
�OVOTEC Sp. z o.o., ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na: 
 

• Organizacja konferencji promujących powiązanie kooperacyjne – 1 szt. 
 

Prosimy o przedstawienie oferty na w/w usługę z uwzględnieniem wymienionych poniżej pożądanych 
elementów. 
 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIE�IA:  
Konferencja powiązania kooperacyjnego będzie miała na celu rozreklamowanie idei współpracy wielkopolskich 
podmiotów w zakresie produkcji , dystrybucji i promocji żywności funkcjonalnej. 
Podczas konferencji będzie promowana współpraca przedsiębiorstw w ramach powiązania kooperacyjnego, 
stworzona zostanie możliwość zawiązywania kontaktów biznesowych w ramach podejmowanej działalności 
innowacyjnej. Będzie to konferencja otwarta z bezpłatnym wstępem, podczas której przedstawione zostaną 
działania podejmowane przez powiązanie kooperacyjne , korzyści płynące z przystąpienia do powiązania, a 
także zaprezentowana zostanie oferta podmiotów zaangażowanych w kooperację- dzięki czemu goście dowiedzą 
się z jakich rozwiązań technologicznych będą mogli korzystać stając się członkiem klastra. Informacja o 
organizacji konferencji zostanie skierowana do zainteresowanych podmiotów –zarówno do przedsiębiorców, 
instytucji otoczenia biznesowego, jak i do środowiska naukowego. 
 Celem organizowanej konferencji jest również wstąpienie do klastra nowych przedsiębiorstw i podmiotów 
naukowych.  
 
Organizacja konferencji obejmuje koszty : 
-wynajęcia sali dla min. 40 osób ,   
-wydruku materiałów konferencyjnych- 100szt. 
-cateringu  dla min 40 osób, 
- opłaty dla prelegentów- 3 osoby ze świata nauki zajmujące się żywnością funkcjonalną. 
 
 
 
 
TERMI� REALIZACJI ZAMÓWIE�IA: do 31.03.2015 r. z możliwością przedłużenia. 
 
 
 
Kryteria obligatoryjne: 

• Wypełnienie formularza ofertowego i złożenie oświadczeń, 
• Gotowość realizacji zamówienia  do 31.03.2015 r. 
• Termin ważności oferty: minimum 5 miesięcy od daty wystawienia oferty. 

 
 
KRYTERIA OCE�Y OFERT: 
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Kryteria wyboru Ocena kryterium 

A) Cena netto (PL ) 
 

Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane 
wg następującej formuły: 

C min 
A n = ----------------- x 100  

  C r 
 

C min – cena minimalna w zbiorze  
C r – cena oferty rozpatrywanej 
A n – ilość punktów przyznana ofercie 

Waga kryterium: 100% 

               
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADA�IA OFERT (proszę wybrać jedną z trzech możliwości): 
 

1. Osobiście w siedzibie firmy: Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o., Pawłówek 35, 
Blizanów, 62-800 Kalisz. 

2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z 
o.o., Pawłówek 35, Blizanów, 62-800 Kalisz. 

3. Na adres mailowy: export@food4good.com.pl  
 
TERMI� DOSTARCZA�IA OFERT upływa w dniu: 23.01.2015 r. 
 
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 

• nazwę i adres oferenta, 
• datę wystawienia oferty, 
• cenę netto i brutto w PLN, 
• dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty zgodnie z kryteriami wyboru, 
• przewidywany czas realizacji zgodny ze wskazanymi w niniejszym zapytaniu, 
• termin ważności oferty (minimum 5 miesięcy). 

 
 
 
Oferty prosimy składać na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego jako 
Załącznik nr 1 
 
 
 
KO�TAKT: Żaneta Mikołajczyk, tel. +48 62 767 89 16, e-mail: export@food4good.com.pl 
Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Sp. z o.o., Pawłówek 35, Blizanów, 62-800 Kalisz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

........................... 
Podpis i pieczęć firmy 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 

.................., dn. ........................... 
Miejscowość i data* 

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

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

........................................... 
Nazwa firmy i dane adresowe* 
 
 
 

Oferta dla firmy Centrum Wspierania Innowacji  
�OVOTEC Sp. z o.o. 

Pawłówek 35, Blizanów, 62-800 Kalisz, NIP 9680933987 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2014 dotyczące Organizacji konferencji promujących powiązanie 
kooperacyjne – 1 szt. (opis zgodny z zapytaniem ofertowym) w ramach realizowanego projektu „Podniesienie 

innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw poprzez współpracę podmiotów w ramach Centrum Wspierania 

Innowacyjności  OVOTEC.” składamy ofertę cenową zgodnie z poniższymi warunkami: 
 
 
Termin ważności oferty: …………* miesięcy od daty wystawienia oferty. 
 
 
Łączna cena netto za organizacje konferencji :………………..* PLN 
 
 
Łączna cena brutto za organizację konferencji: ……………….* PLN 
 
 
Termin realizacji zamówienia do: …………………….(należy wpisać datę)* 
 
Wyszczególnienie kosztu Cena netto w PLN Cena brutto w PLN 
Wynajem Sali dla min.40 osób   

Wydruk materiałów 
konferencyjnych  100 szt. 

  

Catering dla min.40 osób   

Wynagrodzenie dla 3 prelegentów   
 
Jednocześnie składamy następujące oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  z zapytania ofertowego. 
2. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 
 

.............................................. 
Podpis i pieczęć wystawcy oferty* 

 
 
*informacje obligatoryjne 


