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Rzeszów, dnia 08.04.2014  r.  

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO 

NA ZORGANIZOWANIE KONFERENCJI  PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ                  

NA TEMAT BUDOWY ZAKŁADU LABORATORYJNO-PRODUKCYJNEGO 

TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWYCH W JASIONCE GM. TRZEBOWNISKO 

„INNOWACYJNE INWESTYCJE W POLSCE – FABRYKA PRODUKCJI KABLI 

ŚWIATŁOWODOWYCH” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ 

POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013, OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA 

GOSPODARKA, DZIAŁANIE I.3: WSPIERANIE INNOWACJI,  
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1. Organizator przetargu: 

P.H.”ELMAT” Sp. z o.o.  

Ul. Wspólna 4A 

35-205 Rzeszów 

Fax (017) 866  0810 

REGON: 690216613  

NIP: 813-03-36-808  

 

2. Tryb przeprowadzenia przetargu:  

 
a. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 70¹ i 70³- 70

5 
 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).  

Przetarg organizowany jest w związku z projektem „Budowa Zakładu Laboratoryjno – 

Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 

1867/156 i 1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko” dofinansowanym w 

ramach Działania I.3: Wspieranie Innowacji, Osi priorytetowej I: Nowoczesna 

Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  

 

3. Opis przedmiotu przetargu:  
 

Przedmiotem niniejszego przetargu jest  organizacja konferencji promocyjno – informacyjnej zgodnie 

z opisem w  Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

4. Termin realizacji zamówienia:  

 

a. Wymagany termin realizacji zamówienia: 25.04.2014 r. 

 

5. Warunki przetargu:  

 

a.  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają 

następujące warunki:  

 

1)   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych 

przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 

2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie     

zamówienia;  

 

b. Organizator przetargu dokona  oceny spełniania warunków udziału w niniejszym 

postępowaniu a określonych w pkt a., według formuły spełnia / nie spełnia - w 

oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci.  

c. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu a 

określonych w pkt a, Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty następujące 

dokumenty:  
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1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i 

czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonani zamówienia - załącznik nr 3 

2) Oświadczenie  potwierdzający niezaleganie w podatkach oraz  niezaleganie w 

opłacaniu składek ubezpieczeń społecznych - załącznik nr 4 

3) Wypełniony „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

 

 

6. Sposób przygotowania ofert:  

 

a. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, 

wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub 

komputerowo.  

b. Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i 

czynności objętych przedmiotem zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonani zamówienia - 

załącznik nr 3 

c. Oświadczenie  potwierdzający niezaleganie w podatkach oraz  niezaleganie w 

opłacaniu składek ubezpieczeń społecznych - załącznik nr 4 

 

 

 Dokumenty poza pełnomocnictwem, ofertą i oświadczeniami powinny być składane w 

oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpis lub pieczątka oraz 

formuła „stwierdzam zgodność z oryginałem”. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami 

(stanowiące oświadczenia Wykonawcy) winny być podpisane przez Wykonawcę lub Jego 

właściwie upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno 

być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 

 

Wykonawca może, przed terminem składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

 

7. Cena:  

 

b. Wykonawca określa cenę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, 

do niniejszych Warunków Przetargowych. 

c.  Cena podana w Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową. 

d.  Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN 

e.  Cena podana przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

 
 

5. Ocena Ofert:  

 

a. Kryterium oceny ofert stanowi Cena:  
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b. Poszczególnym Wykonawcom zostaną przyznane punkty za cenę brutto 

przedstawioną w Formularzu Ofertowym, w skali 1:100, obliczone według wzoru:  

 

 

najniższa oferowana cena brutto  

C= --------------------------------------------------------x 100 pkt. 

cena oferty badanej brutto  

 

c.  Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach 

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

d. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. 

kryterium wynosi 100 pkt  

e. Organizator przetargu odrzuca oferty jeżeli:  

 oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, 

 nosi ślady naruszenia przed jej otwarciem,  

 nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów,  

 

 

6. Miejsce i termin złożenia ofert:  

 

a. Ofertę zgodną z wymaganiami niniejszych Warunków Przetargowych należy złożyć w 

Sekretariacie oddziału Organizatora Przetargu- P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. , mieszczącego 

się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski, do dnia 17.04.2014 r., do godziny 

10.00 
b. Ofertę należy złożyć w - P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. , oddział w Rogoźnicy 312, 36-060 

Głogów Małopolski, w Sekretariacie, w  zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący 

sposób:  

 

P.H.”ELMAT” Sp. z o.o.  

Ul. Wspólna 4A 

35-205 Rzeszów 

  ( Nazwa Organizatora Przetargu) 

 

„Oferta na zorganizowanie konferencji”  

 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 17.04.2014 r. godz.11.00 

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:  

 

Otwarcie ofert nastąpi w oddziale  Organizatora Przetargu - P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. , 

mieszczącego się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski, w Sekretariacie w dniu  

17.04.2014 r. godz. 11.00 

 

 

Nazwa kryterium 

oceny ofert: 

Znaczenie 

procentowe 

Kryterium 

Waga                       

(maksymalna 

liczba punktów) 

 

Cena  

 

 

100 %  

 

100 pkt  
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8. Sposób porozumiewania się Organizatora przetargu z Oferentami:  

 

a. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Oferentami jest: Pani Joanna Bawor tel. (17) 

8660848, fax (17) 866 0810, e-mail: j.bawor@elmat.pl 

b. Informacje są udzielane również w oddziale Organizatora Przetargu - P.H. „ELMAT” Sp. 

z o.o. , mieszczącego się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski, w dni robocze w 

godz. Od 8.00 do 16.00. 

c. W przetargu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu i Oferenci 

przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

 

9. Wadium:  

 

a. Organizator przetargu nie wymaga wniesienia przez Oferentów, biorących udział w 

przetargu wadium.  

 

 

10. Termin związania ofertą:  

 

a. Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty;  

 

 

11. Rozstrzygnięcie przetargu:  

 

a. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator przetargu wezwie Oferenta, który 

złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli Oferent uchyla się od zawarcia 

umowy Organizator może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była następna w 

kolejności,  pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.   

 

b. Organizator przetargu po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania 

wyboru, powiadamia na piśmie Oferentów o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu 

bez dokonania wyboru. Ponadto Organizator przetargu zamieści na swojej stronie 

internetowej informację o wyniku przetargu.  

 

 

12. Informacje dodatkowe:  

 

a. Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na 

stronie internetowej Organizatora przetargu: http://www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w oddziale Organizatora Przetargu mieszczącego się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów 

Małopolski.  

b. Organizator przetargu może dokonać modyfikacji lub odwołania niniejszych warunków 

przetargu, informując o tym na stronie internetowej Organizatora przetargu: 

http://www.elmat.pl oraz na  tablicy ogłoszeń w oddziale Organizatora Przetargu 

mieszczącego się w Rogoźnicy 312, 36-060 Głogów Małopolski.  

c. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania 

przyczyny.  

d. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Przetargu znajdują zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 

późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  

 

 

…………………………………….…                                                    

(miejscowość, data) 

 

       

 

 

 
 

Dane Oferenta:  

Nazwa Adres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko: ………………………………………………….. 

Instytucja: …………………………………………………………... 

Adres: ………….........…………………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………………… 

Fax: …………………….…………………………………………… 

E-mail: ……………...……………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że:  

 Zapoznałem się Warunkami Przetargowymi dla niniejszego przetargu i nie wnoszę żadnych 

uwag ani zastrzeżeń; 

 Zapoznałem się z opisem przedmiotu przetargu, i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń; 

 W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;  

 Zobowiązuję się wykonać przedmiot przetargu zgodnie ze wskazaniami określonymi w 

niniejszych Warunkach Przetargowych oraz w terminach w nich opisanych;  

 Pozostaję związany niniejszą ofertę w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty;  

 

 

 

 

…………………………………………………..……………… 

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

(Dane adresowe lub pieczęć Wykonawcy) 
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W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu z dnia 31.07.2013 r. na zorganizowanie konferencji  

promocyjno-informacyjnej na temat budowy zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii 

światłowodowych w Jasionce gm. trzebownisko >>INNOWACYJNE INWESTYCJE W 

POLSCE – FABRYKA PRODUKCJI KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH<<”  w ramach projektu 

„Budowa Zakładu Laboratoryjno – Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych 

na działkach nr ew. 1867/156 i 1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko”, projekt 

realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi 

priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3: Wspieranie Innowacji, przedstawiam 

następującą ofertę cenową realizacji w/w przedmiotu przetargu:  

 

 
Lp Nazwa elementu Cena netto Cena brutto 

1.  Kompleksowa obsługa konferencji w 

pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-

produkcyjnego technologii światłowodowych w 

Jasionce gm. Trzebownisko; 

  

2.  Kompleksowa obsługa gastronomiczna  dla nie 

więcej niż  30 uczestników Konferencji; 

  

3.  Zapewnienia tłumaczenia symultanicznego języka 

angielskiego podczas Konferencji 

  

4.  Organizacja transportu dla uczestników konferencji, 

z miejsca konferencji, do miejsca zakwaterowania 

(Rzeszów). 

  

5.  Zapewnienie zakwaterowania w Rzeszowie   

6.  Zapewnienie dwuczęściowego programu 

kulturalnego – artystycznego, w miejscu konferencji 

oraz miejscu zakwaterowania uczestników 

Konferencji  

  

SUMA:   

 

 

Cena netto:……………………………………………………………………………………..……..zł; 

Cena brutto ( tj. z podatkiem VAT):………………………………………………..........................zł;  

 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………) 

 

 

 

 

…………………………………………………..……………… 

(Pieczęć firmowa  i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta) 
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Załącznik nr 2–Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Zadania jest zorganizowanie jednodniowej Konferencji promocyjno-

informacyjnej na temat budowy zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii światłowodowych 

w Jasionce gm. Trzebownisko „Innowacyjne Inwestycje w Polsce – fabryka produkcji kabli 

światłowodowych”, która odbędzie się w dniach 25 kwietnia 2014 r., zwanej dalej „Konferencją”. 

Do udziału w Konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele firm z branży telekomunikacyjnej, 

przedstawiciele Ministerstw związanych z rozwojem rynku telekomunikacyjnego i inni 

przedstawiciele administracji państwowej szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego.  

Przetarg organizowany jest w związku z projektem „Budowa Zakładu Laboratoryjno – 

Produkcyjnego Technologii światłowodowych, zlokalizowanych na działkach nr ew. 1867/156 i 

1867/157 położnych w Jasionce, gm. Trzebownisko” dofinansowanym w ramach Działania I.3: 

Wspieranie Innowacji, Osi priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

 

 

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za zapewnienie: 

1. kompleksowej obsługi Konferencji w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-produkcyjnego 

technologii światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko; 

2. kompleksowa obsługa gastronomiczna  dla nie więcej niż  30 uczestników Konferencji; 

3. zapewnienia tłumaczenia symultanicznego języka angielskiego podczas Konferencji 

4. organizacji transportu dla uczestników Konferencji, z miejsca konferencji, do miejsca 

zakwaterowania (Rzeszów).  

5. zapewnienia dwuczęściowego programu kulturalnego – artystycznego, w miejscu konferencji 

oraz miejscu zakwaterowania uczestników Konferencji 

 

Ad. 1.  Kompleksowa obsługa Konferencji w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-

produkcyjnego technologii światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko 

 

Wykonawca zapewni osoby odpowiedzialne za dostosowanie sal, wskazanych przez 

Zamawiającego, do potrzeb Konferencji (np. przestawienie mebli, obsługę techniczno-informatyczną 

sprzętu, etc). Wykonawca zapewni obsługę techniczną, logistyczną i organizacyjną na potrzeby 

realizacji wszystkich elementów Konferencji oraz zapewni sprzątnięcie wykorzystanych sal. 

 

Sala, w której odbędzie się część merytoryczna konferencji powinna być wyposażona przez 

Wykonawcę w: 

 ekran, 

 rzutnik multimedialny, 

 laptop, 

 stoły, 

 krzesła, 

 nagłośnienie, 

 oświetlenie, 

 

Zamawiający dysponuje salą do wykorzystania jako pomieszczenie gospodarcze w trakcie 

Konferencji. 
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Ad. 2 Kompleksowa obsługa gastronomiczna  dla nie więcej niż  30 uczestników Konferencji  

 

a) Wykonawca zapewni w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii 

światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko w godzinach od 12.00-19.00 serwis kawowy ciągły, 

uzupełniany o brakujący asortyment, bez limitu na osobę, w tym: 

-Kawa / herbata +cukier, śmietanka, cytryna, 

-Soki owocowe (pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka),  

-Woda mineralna gazowana i niegazowana,  

-Słodkie przekąski  (min. 3 rodzaje), 

 

b) Wykonawca zapewni w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii 

światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko lunch zasiadany, w godzinach od 15.00- 16.00, w 

formie bufetu szwedzkiego,  zawierającego: 

-min. dwa rodzaje zup, 

-min. trzy rodzaje dań głównych, oraz min. trzy rodzaje dodatków, 

-min. dwa rodzaje deserów, 

-napoje: woda mineralna, soki, kawa, herbata, 

 

c) Wykonawca zapewni w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii 

światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko w godzinach od 17.30-19.30 drink bar obsługowy 

zawierający: 

-min. dwa rodzaje wódki, 

-min. dwa rodzaje koniaku, 

-min. dwa rodzaje whisky, 

-min. 5 rodzajów przekąsek koktajlowych. 

 

Alkohol rozliczany będzie wg faktycznego zużycia, na podstawie podanej w ofercie sumy cen 

jednostkowych (2 butelki wódki min. 700 ml × cena jednostkowa + 2 butelki whisky min. 700 ml × 

cena jednostkowa + 2 butelki koniaku min. 700 ml × cena jednostkowa). Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość zwiększenia zamówienia w tym zakresie w trakcie trwania konferencji. Oferowane 

alkohole winny być wysokiej jakości, rozpoznawalnych, ekskluzywnych marek, 

 

d) Wykonawca zorganizuje w miejscu zakwaterowania uczestników Konferencji od godz. 20.30 

degustację alkoholi i cygar wraz z obsługą profesjonalnego sommeliera, 

Wykonawca, najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem konferencji przedstawi dwie propozycje planu i 

składników degustacji. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób korzystających z degustacji. 

 

 

Oferowana usługa gastronomiczna powinna być wycenione typowo dla menu wysokiej 

jakości, skomponowanego z jakościowo najlepszych produktów. 

Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za cały serwis gastronomiczny tj. 

przygotowanie, obsługę kelnerską i kucharską, aranżację bufetów, zapewnienie i nakrycie stołów - 

obrusy, dekoracje kwiatowe, zastawa oraz sztućce nie jednorazowego użytku oraz sprzątanie) – 

dotyczy to serwisu kawowego, lunchu oraz obsługowego baru. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do wyboru Zamawiającego 2 wersje 

szczegółowej oferty gastronomicznej nie później niż na 2 dni robocze przed dniem konferencji. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia obsługi gastronomicznej, opisanej w 

niniejszym podpunkcie, dla mniejszej liczby osób. O zmniejszeniu zamówienia Wykonawca zostanie 

poinformowany nie później niż 23 kwietnia 2014. 

Zamawiający dysponuje salą do wykorzystania jako pomieszczenie gospodarcze. 

 

Ad. 3 Zapewnienia tłumaczenia symultanicznego języka angielskiego podczas Konferencji 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (język 

angielski) dla wszystkich uczestników Konferencji (maksymalnie 30 osób) podczas części 

merytorycznej konferencji, w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii 

światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko, w tym dwóch tłumaczy (zakładany czas pracy 8 

godzin) i sprzęt niezbędny do sprawnego wykonania takiej usługi (w tym kabiny do tłumaczeń i 30 

odbiorników) wraz z obsługą techniczną sprzętu. Wykonawca nie będzie żądał od pobierających 

zestawy słuchawkowe żadnych dokumentów.  

Tłumaczenie musi być zrealizowane przez min. jednego, wykwalifikowanego tłumacza, który 

posiada nie mniej niż 2 lata doświadczenia w zakresie tłumaczenia symultanicznego w języku 

angielskim.  

 

Ad. 4 Organizacja transportu dla uczestników z miejsca konferencji, do miejsca 

zakwaterowania (Rzeszów). 

 

Wykonawca zapewni transport konferencji z zakładu laboratoryjno-produkcyjnego technologii 

światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko do miejsca zakwaterowania uczestników, w 

okolicach centrum Rzeszowa. 

Wszelki transport, o którym mowa w niniejszym dokumencie, zorganizowany będzie za 

pomocą busów (ew. autokarów), które spełniają wszystkie wymagania techniczne związane z 

dopuszczeniem do ruchu drogowego, posiadają ważne dokumenty ubezpieczeń transportowych, nie są 

starsze niż 6 lat, są klimatyzowane i czyste, z miejscem na bagaż dla każdego pasażera. 

 Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pojazdów, niezbędnych do sprawnej realizacji 

usługi transportu zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu. 

Zamawiający zastrzega, że każdorazowo przewożonym gościom może towarzyszyć 

przedstawiciel Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni pojazd zastępczy/pojazdy zastępcze – w razie awarii wcześniej 

udostępnionego pojazdu – maksymalnie w czasie 30 minut od momentu wystąpienia awarii. W razie 

przekroczenia czasu 30 minut Zamawiający ma prawo wynająć innego przewoźnika, 

a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia usługi transportowej dla mniejszej liczby 

osób. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona do 23.04.2014 r 

 

Ad. 5 Zapewnienie zakwaterowania w Rzeszowie 

 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę hotelarską tj. nocleg ze śniadaniem dla 30 osób, 

w dniu 25.04.2014 r, w obiekcie spełniającym wymagania hotelu minimum czterogwiazdkowego 

posiadającym decyzję kategoryzacyjną na hotel co najmniej czterogwiazdkowy, wydaną przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego, zgodnie  z kategoryzacją obiektów konferencyjno – 

hotelowych/hoteli uzyskaną zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia z 1997 r. oraz 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Dz. U. z 2006r., Nr 22, 

poz. 169 z późn. zm.) zlokalizowanym na terenie miasta Rzeszowa.  

Wymagane zakwaterowanie w pokojach jedno/dwuosobowych. 

Miejsce zakwaterowania powinno być reprezentacyjne z, lokalizacją w centrum miasta 

Rzeszowa, posiadające bezpłatny parking oraz bliski dostęp do środków komunikacji zbiorowej 

lokalnej i krajowej. 
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Ad 6 Zapewnienia dwuczęściowego programu kulturalnego – artystycznego, w miejscu 

Konferencji oraz miejscu zakwaterowania uczestników Konferencji. 

 

I.część-początek ok. godz.  17.30, miejsce: w pomieszczeniach zakładu laboratoryjno-produkcyjnego 

technologii światłowodowych w Jasionce gm. Trzebownisko, 

 

II.część- początek ok. godz.   20.30, miejsce: miejsce zakwaterowania uczestników Konferencji 

(centrum Rzeszowa). 

 

Wykonawca, najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem konferencji, przedstawi minimum dwie 

propozycje dwuczęściowego programu kulturalnego do wyboru przez Zamawiającego. 

 

. 

III INFORMACJE DLA WYKONAWCY 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób korzystających z usług 

gastronomicznych i hotelarskich,  Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualne informacje o 

zmniejszeniu liczby ww. elementów (jednak o nie więcej niż 30 % każdy) w terminie najpóźniej do 

dnia 23.04.2014. W przypadku ww. zmiany, wynagrodzenie za realizację zadania zostanie 

odpowiednio pomniejszone. 

2. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie na bieżąco współpracował z Zamawiającym lub 

innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego, nie będącymi pracownikami Zamawiającego. 

3. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą 

drogą mailową oraz za pomocą telefonów i faksu. Osobą do koordynacji realizacji zamówienia jest 

Pani Joanna Bawor, tel .17/866084, e-mail j.bawor@elmat.pl. 
 

 

 

 

 


