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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

  

Katowice, dnia 06.09.2011r 

 
Zapytanie ofertowe 

 
W związku z realizacją projektu „Przez Naukę do Biznesu” przez Fundację „Instytut Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Regionalną Izbę Gospodarczą  
w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przesyłanie ofert na obsługę konferencji. 
 
Opis przedmiotu zamówienia: 

Projekt „Przez Naukę do Biznesu”  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie 
dla współpracy sfery Nauki  i przedsiębiorstw. W ramach Projektu została zaplanowana 
Konferencja dla kadry naukowej i przedsiębiorców pt. „Budowa współpracy nauki  
z biznesem w woj. śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół wyższych”. 
Na konferencję zostanie przygotowana publikacja. Poszukujemy osoby odpowiedzialnej za 
obsługę konferencji.  
Miejsce wykonania usługi: 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice 
Okres realizacji usługi: 

Usługa realizowana będzie w okresie od 1 do 12 października 2011r. Konferencja odbędzie 

się w dniu 12 października 2011r. 

Zakres obowiązków: 

• Kontakty z uczestnikami konferencji, 

• Przygotowanie listy obecności, 

• Pomoc w przygotowaniu materiałów konferencyjnych, 

• Pomoc w przygotowaniu auli, 

• Rejestracja uczestników konferencji, 

• Pomoc uczestnikom konferencji, 

• Przekazywanie materiałów konferencyjnych uczestnikom, 

• Nadzorowanie porządku podczas konferencji. 

Wymagania:  

• Wykształcenie min. średnie, 

• Bardzo dobra organizacja pracy własnej, 
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• Wysoki poziom kultury osobistej, 

• Komunikatywność, 

• Dyspozycyjność 

Kryteria oceny: 

• cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia: 

- do 1000,00 zł – 9 pkt 

- od 1001,00 zł do 1500,00 zł – 6 pkt 

- od 1501,00 zł do 2000,00 zł -  3 pkt  

- pow. 2001,00 zł – 0 pkt  

• wykształcenie: 

- wyższe magisterskie – 9 pkt 

- wyższe zawodowe (licencjat) – 6 pkt 

- średnie – 3 pkt 

• doświadczenie w organizacji konferencji, szkoleń, spotkań itp.: 

- tak – 5 pkt 

- nie - 0 pkt 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen ze wszystkich 

kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert 

zdobędą taką samą ilość punktów, zostanie wybrana oferta z niższą ceną.  

Oferujemy:  

• umowę zlecenie, 

• dużą samodzielność w wykonywanej pracy. 

Wymagane dokumenty: 

• życiorys zawodowy CV 

• formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Forma i termin składania ofert: 

Prosimy o przesyłanie ofert na adres internetowy spin-inkubator@rig.katowice.pl lub  

osobiste złożenie w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ul. Opolska 15 

do dnia 13.09.2011 r. do godziny 16.00. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem 

telefonu 32/781-49-84. 

 


