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Zapytanie ofertowe  
z dnia 1 lutego 2012 roku  

(dotyczy: zakwaterowania, wyżywienia oraz przygotowania i udostępnienia 
odpowiednio wyposażonej sali audio-wizualnej dla uczestników ELSF) 

 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk 
Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 
NIP: 6750001857, REGON: 000326374 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
     W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IV –Szkolnictwo Wyższe i 
Nauka – Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli 
nauki w rozwoju gospodarczym”, zgodnie z harmonogramem projektu „Upowszechnianie 
osiągnięć polskiej oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – 
II Edycja” POKL.04.02.00-00-006/09-00, w dniach od 4 – 7 lipca 2012 odbędzie się w 
Krakowie Europejska Letnia Szkoła Fotowoltaiki (ELSF), finansowana z powyższego projektu 
dla 40 osób.  
 

W związku z powyższym, Komitet Organizacyjny ELSF uprzejmie prosi o przedłożenie 
oferty na zakwaterowanie, wyżywienie oraz przygotowanie i udostępnienie odpowiednio 
wyposażonej sali audio-wizualnej dla uczestników ELSF. 
 
      Dokładne dane zostały zawarte w tabeli zamieszczonej poniżej. W ofercie należy 
wyszczególnić: 

 rozdzielone dzienne koszty noclegu i wyżywienia przypadające na 1 osobę; 
 dzienne koszty użytkowania sali konferencyjnej; 
 sumaryczną cenę brutto całej usługi. 

 
Zakup usługi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w związku z realizacją projektu „Upowszechnianie osiągnięć polskiej 
oraz światowej fotowoltaiki w procesie kształcenia na poziomie wyższym – II edycja”” (PO KL: 
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu 
B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

OPIS SZCZEGÓŁOWY ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
dotyczącego realizacji Europejskiej Letniej Szkoły Fotowoltaiki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w dniach od 4 – 7 lipca 2012  roku. 
 
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
  
 Oferta powinna: 

 posiadać datę sporządzenia; 
 zawierać następujące dane oferenta: adres lub siedzibę, adres e-mail, numer 

telefonu, numer NIP; 
 określać całkowitą cenę brutto usługi łącznie z kosztami transportu, rozdzielone 

dzienne koszty noclegu i wyżywienia przypadające na 1 osobę; dzienne koszty 
użytkowania sali konferencyjnej oraz ewentualne koszty dodatkowe, związane 
bezpośrednio z przedmiotem zapytania ofertowego; 

 
 
 

Pozycja Wyszczególnienie 
Miejsce Kraków   
Termin 4 - 7 lipca 2012 
Liczba uczestników 40 osób 
Sala na minimum 
40 osób 

Dostępna bez ograniczeń  
Możliwość prezentacji audio-wizualnych 
ze sprzętem  zapewnionym przez ośrodek 

Miejsce i stojaki na 30 plakatów  
o wymiarach 90 cm x 120 cm. Kabina do tłumaczen 

symultanicznych 
Okres Letniej 
Szkoły Fotowoltaiki 

Dzień rejestracji 4.07.2012 – popołudnie (środa) 
Dzień wyjazdu  7.07.2012 – popołudnie (sobota) 
Dzień rejestracji 
- środa 
(4.07.2012) 

Kolacja na ciepło 

Śniadanie 
(kawa + herbata + ciasto) 
Obiad 
(kawa + herbata + ciasto) 

Czwartek 
(5.07.2012) 

Kolacja na ciepło 
Śniadanie 
(kawa + herbata + ciasto) 
Obiad 
(kawa + herbata + ciasto) 

Piątek 
(6.07.2012) 

Kolacja na ciepło 
Śniadanie 
(kawa + herbata + ciasto) 
Obiad 

Posiłki 

Sobota 
(7.07.2012) 

(kawa + herbata + ciasto) 
Transport Dyspozycyjny pojazd na trasie port lotniczy Balice – 

ośrodek (dotyczy transportu wykładowców max 6 
osób) 



 

 

 
 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
pan-kozy@wp.pl, najpóźniej do dnia 9 lutego 2012 roku, do godziny 12.00. 
 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę. 
 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
 Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 10 lutego 2012 roku do godz. 15.00, a do 

oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zostanie wysłana stosowna 
informacja.  

 
VI. OCENA OFERT 
  
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
  

 Cena 
 ważnym kryterium wyboru oferty będzie łatwość komunikacji ośrodka z lotniskiem w 

Balicach oraz udogodnienie ze strony wybranego ośrodka w postaci zapewnienia 
przewozu osób na trasie ośrodek – lotnisko Balice 

 zapewnienie kabiny do tłumaczenia symultanicznego podczas wykładów  
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE 
 
Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Panek pod numerem telefonu +48 33 8174249 
oraz pod adresem e-mail: pan-kozy@wp.pl 
 


