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Rzeszów, 19.09.2014 r. 

 

P.H. ELMAT Sp.z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 

tel. (+48 17) 866 0800 
fax (+48 17) 866 0810 

email: elmat@elmat.pl  

………………………………….  
Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego 
 

 
Zapytanie ofertowe nr 19/09/2014 

 
 

Z dn. 19.09.2014 – zorganizowanie konferencji promocyjnej na potrzeby projektu pn. 
„Wykonanie  instalacji demonstracyjnej dostępowej sieci światłowodowej wykorzystującej 
mikrokabel z włóknem  wielordzeniowym”. 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 
P.H. „ELMAT” Sp. z o.o. 
ul. Wspólna 4A, 35-205 Rzeszów 
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
tel. +48 17 866 0800, Fax +48 17 866 0800 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie konferencji promocyjnej w dniach 14-

16.11.2014 r. 
2. Konferencja jest elementem działania w ramach projektu realizowanego w ramach 

Przedsięwzięcia pilotażowego DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac 
rozwojowych w skali demonstracyjnej „Wykonanie  instalacji demonstracyjnej  dostępowej sieci 
światłowodowej wykorzystującej mikrokabel z włóknem  wielordzeniowym”. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego 
Zapytania.  

4. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do 

dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających 

spełnianie przez oferenta norm technicznych, jakościowych i środowiskowych; posiadanie 

certyfikatów, uprawnień, zezwoleń, koncesji,  licencji itp. 

5. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do 

dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających 

spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i 

wspólnotowym.  
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6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
14-16.11.2014 r. 
 
IV. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA 
1. Złożenie formularza ofertowego wraz z przedstawieniem ceny netto za realizację przedmiotu 

zamówienia. 
2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i 

technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do Zapytania Ofertowego formularzu,  
2. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany Opis przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2 

niniejszego Zapytania.    
3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.  
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym,  

5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  
6. Ofertę należy złożyć w zamknięte kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, (ew. 

opisana adresem), oraz zapisem „ Oferta na  Zapytanie nr 19/09/2014”.  
 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na  adres: P.H.”ELMAT” Sp. z o.o. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski, do 
dnia 29.09.2014 r. do godz. 10.00. Datą złożenia oferty jest  dzień i godzina wpływu oferty do 
Zamawiającego. 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 29.09.2014 r. godz. 12.00.  
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.elmat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w oddziale 

Zamawiającego tj. O/Rogoźnica, Rogoźnica 312, 36-060 Głogów Małopolski,  
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Oferent jest związany swoją ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 
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VII. OCENA OFERT 
Kryterium wyboru oferty: 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena netto z tytułu 
realizacji przedmiotu zamówienia). 
O wyborze oferty decydowała będzie najkorzystniejsza cena za wykonanie Przedmiotu 
zamówienia.  
 
 
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.elmat.pl oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia o 
wyborze wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
IX. DODATKOWE INFORMACJE 
Dodatkowych informacji udziela p. Joanna Bawor tel. 17 8660848, email: j.bawor@elmat.pl  
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
Do niniejszego zapytania dołączony został formularz oferty. 
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Załącznik nr 1 – Formularz oferty  
 
 
………………………………………       …………………………… 
(Nazwa i adres/pieczęć firmowa wykonawcy)                                                miejscowość,  data               
 

  
OFERTA WYKONAWCY 

 
Dane dotyczące Zamawiającego:  
 
P.H. ELMAT Sp. z o.o. 
35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a 
tel. (+48 17) 866 0800, fax (+48 17) 866 0810 
email: elmat@elmat.pl  
NIP: 813-03-36-808, REGON: 690216613 
 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa (Firma)Wykonawcy......................................................................................................... 
Adres siedziby.............................................................................................................................  
Adres do korespondencji………………….………………………………………………………….  
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ……………………………………….  
Adres strony internetowej…………………………………………………………………………….  
E-mail:…………………………………..…………………………………………………………….  
nr NIP......................................................................................................................................... 
nr REGON.................................................................................................................................. 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 

Nawiązując do ogłoszonego Zapytania Ofertowego nr 19/09/2014 z dnia 19.09.2014 r. na zorganizowanie 

konferencji promocyjnej na potrzeby projektu pn. „Wykonanie  instalacji demonstracyjnej  dostępowej sieci 
światłowodowej wykorzystującej mikrokabel z włóknem  wielordzeniowym”. 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
za cenę netto..............................zł + .......% podatek VAT, tj. cenę brutto...................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................................)   
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.  
 

1. Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty (30 dni) i  w trakcie realizacji 
zamówienia.  
2. Cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.  
4. Warunki płatności min. 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5. Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego nr. 19/09/2014 i akceptujemy jego wymagania. 
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
-zaakceptowany Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 2).  
 

 ……………………………………………………… 
Imię i nazwisko ( pieczęć) oraz podpis osoby  

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2– Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem Zamówienia jest zorganizowanie Konferencji promocyjnej projektu „Wykonanie  instalacji 

demonstracyjnej dostępowej sieci światłowodowej wykorzystującej mikrokabel z włóknem  
wielordzeniowym”, która odbędzie się w dniach 14- 16 listopada 2014 r. dla nie więcej niż 35 osób, zwanej 
dalej „Konferencją”. 
Do udziału w Konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele firm z branży telekomunikacyjnej, którzy są 
oceniani jako potencjalni odbiorcy technologii związanych z rozwojem rynku telekomunikacyjnego.  
 
 

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za zapewnienie: 
 

1. kompleksowej obsługi Konferencji w pomieszczeniach zakładu produkcyjnego firmy ELMAT w 
Rogoźnicy 312 gm. Głogów Małopolski w dniu 15.11.2014 oraz organizacji „Przywitania” i 
„Pożegnania” uczestników w miejscu zakwaterowania. 

2. kompleksowej obsługi gastronomicznej dla nie więcej niż 35 uczestników Konferencji; 
3. organizacji transportu dla uczestników Konferencji, odbiór uczestników:  

-ze środków komunikacji zbiorowej (dworce PKS, PKP w Rzeszowie, lotnisko w Jasionce) do 
miejsca zakwaterowania,  
-z miejsca zakwaterowania do miejsca części merytorycznej  Konferencji oraz powrót, 
-z miejsca zakwaterowania do środków komunikacji zbiorowej (dworce  PKS, PKP  w Rzeszowie, 
lotnisko w Jasionce). 

4. zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Konferencji. 
5. Zapewnienia dwuczęściowego programu kulturalno-artystycznego, w miejscu zakwaterowania 

uczestników Konferencji w dn. 15.11.2014 r.  
 
Ad. 1.  Kompleksowa obsługa  Konferencji w pomieszczeniach zakładu produkcyjnego firmy ELMAT 
w Rogoźnicy 312 gm. Głogów Małopolski w dniu 15.11.2014 oraz organizacji „Przywitania” i 
„Pożegnania” uczestników w miejscu zakwaterowania. 
 

a) Przywitanie uczestników Konferencji w dniu 14.11.2014 r.   
 

Wykonawca w dniu Przywitania uczestników zapewni hostessy, celem udzielania niezbędnych informacji 
uczestnikom i dystrybucji materiałów promocyjnych (materiały promocyjne – zapewnione przez 
Zamawiającego: foldery i  ulotki, upominki – gadżety projektowe i firmowe). 

 
b) Część merytoryczna Konferencji  w dniu 15.11.2014 r.  

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

 ekran, 

 rzutnik multimedialny, 

 laptop, 

 stoły, 

 krzesła, 

 nagłośnienie, 

 oświetlenie, 

 stojaki na foldery i ulotki. 
 
Zamawiający dysponuje salą do wykorzystania jako pomieszczenie gospodarcze w trakcie Konferencji. 
 
Ad. 2 Kompleksowa obsługa gastronomiczna dla nie więcej niż 35 uczestników Konferencji  
 
a) 14.11.2014 od godziny 18.00 - Przywitanie uczestników w miejsce zakwaterowania. 
 
Od 18.00 wykonawca zapewni obiadokolację, w formie bufetu szwedzkiego, zawierającego: 
-min. dwa rodzaje zup, 
-min. dwa rodzaje dań głównych, oraz min. trzy rodzaje dodatków, 
-min. dwa rodzaje deserów, 
-napoje: woda mineralna, soki, kawa, herbata, 
 
Od godz.19.30 drink bar obsługowy zawierający: 
-min. dwa rodzaje wódki, 
-min. dwa rodzaje koniaku, 
-min. dwa rodzaje whisky, 
-napoje chłodzące typu Cola, Fanta, Sprite, soki owocowe 
-cytryna, lód, syropy barmańskie, 
-min. 5 rodzajów przekąsek koktajlowych. 
 
Wykonawca zorganizuje w miejscu zakwaterowania uczestników Konferencji od godz. 19.30 degustację 
alkoholi i cygar wraz z obsługą profesjonalnego sommeliera, 
Wykonawca, najpóźniej na 4 dni robocze przed dniem degustacji przedstawi dwie propozycje planu i 
składników degustacji. 
 
b) 15.11.2014 r. Wykonawca zapewni w pomieszczeniach zakładu produkcyjnego firmy ELMAT w 
Rogoźnicy 312 gm. Głogów Małopolski,  w godzinach od 10.00-18.00 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. 4 rodzaje), 
 
Wykonawca zapewni w pomieszczeniach zakładu produkcyjnego firmy ELMAT w Rogoźnicy 312 gm. 
Głogów Małopolski lunch zasiadany, w godzinach od 13.00- 14.00, w formie bufetu szwedzkiego,  
zawierającego: 
-min. dwa rodzaje zup, 
-min. trzy rodzaje dań głównych, oraz min. trzy rodzaje dodatków, 
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-min. dwa rodzaje deserów, 
-napoje: woda mineralna, soki, kawa, herbata, 
Uwaga: Menu musi być różne od propozycji obiadokolacji z dn. 14.11.2015 r. 
 
Wykonawca zorganizuje w miejscu zakwaterowania uczestników Konferencji od godz.18.30 obiadokolację 
w formie bufetu szwedzkiego, zawierającego: 
-min. dwa rodzaje zup, 
-min. dwa rodzaje dań głównych, oraz min. trzy rodzaje dodatków, 
-min. dwa rodzaje deserów, 
-napoje: woda mineralna, soki, kawa, herbata, 
 Uwaga: Menu musi być różne od propozycji obiadokolacji z dn. 14.11.2015 r. i lunchu. 
 
Wykonawca zorganizuje w miejscu zakwaterowania uczestników Konferencji od godz.19.30 drink bar 
obsługowy zawierający: 
-min. dwa rodzaje wódki, 
-min. dwa rodzaje koniaku, 
-min. dwa rodzaje whisky, 
-min. 2 rodzaje win białych (półsłodkie i wytrawne), 
-min. 2 rodzaje win czerwonych (półsłodkie i wytrawne), 
-napoje chłodzące typu Cola, Fanta, Sprite, soki owocowe 
-cytryna, lód, syropy barmańskie, 
-min. 5 rodzajów przekąsek koktajlowych. 
 

 
Ogólne wytyczne całości obsługi gastronomicznej: 

 Alkohol napoje chłodzące oraz przekąski w ilości bez limitu na osobę. Oferowane alkohole winny 
być wysokiej jakości, rozpoznawalnych, ekskluzywnych marek.  

 Oferowana usługa gastronomiczna powinna być wycenione typowo dla menu wysokiej jakości, 
skomponowanego z jakościowo najlepszych produktów. 

 Zamawiający przed podjęciem decyzji zastrzega sobie prawo do otrzymania szczegółowych opisów 
produktów (wraz z podaniem marek i parametrów jakościowych oferowanych składników). 

 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 
obiadokolacji, serwisu kawowego, lunchu oraz obsługowego baru. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do wyboru Zamawiającego 2 wersje szczegółowej 
oferty gastronomicznej nie później niż na 4 dni robocze przed dniem konferencji. 

 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 10 listopada 2014. 

 Zamawiający dysponuje salą konferencyjną oraz salą do wykorzystania jako pomieszczenie 
gospodarcze. 

 
Ad. 3 Organizacja transportu dla uczestników Konferencji: 
 
Wykonawca zapewni transport uczestników Konferencji: 
14.11.2014 – między15.00 a 22.00 odbiór uczestników ze środków komunikacji zbiorowej (dworce  PKS, 
PKP  w Rzeszowie, lotnisko w Jasionce) do miejsca zakwaterowania, 
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15.11.2014 – między 9.00 a 10.00 z miejsca zakwaterowania do miejsca części merytorycznej  Konferencji 
oraz powrót między 17.30-18.00 
16.11.2014 – między 7.00 a 12.00 transport uczestników do środków komunikacji zbiorowej (dworce  PKS, 
PKP w Rzeszowie, lotnisko w Jasionce). 
 
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 10 listopada 2014 r. 
 
Ad. 4 Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Konferencji. 
 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę hotelarską tj. dwa noclegi ze śniadaniem dla 35 osób, w 
dniach 14.11.2014 r. i 15.11.2014 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.).  
Wymagane zakwaterowanie w pokojach jedno/dwuosobowych. 
Miejsce zakwaterowania powinno być reprezentacyjne, posiadające bezpłatny parking.  
 
Ad 5  Zapewnienia dwuczęściowego programu kulturalnego – artystycznego, w miejscu 
zakwaterowania uczestników Konferencji. 
 
I.część- początek ok. godz. 19.30 
 
II.część- początek ok. godz. 21.00 
 
Wykonawca, najpóźniej na 7 dni roboczych przed dniem Konferencji, przedstawi minimum dwie propozycje 
dwuczęściowego programu kulturalnego do wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje dwóch 
różnorodnych propozycji dla klienta premium, w tym jednej muzycznej, korespondujących ze specyfiką 
konferencji. 
 
. 
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 
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zmniejszeniu liczby ww. elementów (jednak o nie więcej niż 30 % każdy) w terminie najpóźniej do 
dnia 10 listopada 2014 r.  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. 

 
 
 
 
 

 

AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPYTANIA         
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