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Szczecin, 9 lipca 2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/7/2018 
 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. (CIAM), realizująca projekt 
„Inkubator Innowacyjności+” w konsorcjum z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie 
pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach programu 
PO IR „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w 
jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” (Działanie 4.4), przeprowadza procedurę zapytania 
ofertowego na zakup usługi organizacji wyjazdu na konferencję „6th International 
Symposium on Sensor Science and 4th SPINTECH Technology Thesis Award 06/08/2018 - 
08/08/2018, Kenting, Taiwan”, w ramach działalności brokerskiej poszukiwania nowych 
możliwości komercjalizacji technologii, wynalazków i wyników badań naukowych. 
 

Sposób przygotowania kalkulacji cenowej oraz miejsce i termin składania ofert: 

1. kalkulacja powinna zawierać cenę brutto; 
2. zaproponowana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia; 
3. ofertę proszę przesłać na adres e-mail: d.wiaterek@innoam.pl  
4. zakładany termin zakupu usługi: lipiec 2018 r. 
5. termin składania ofert: 17 lipca 2018 r. godz. 09:00. 

 
Przedmiot zamówienia / zakres usługi 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację transportu, zakwaterowania, 
częściowego wyżywienia oraz ubezpieczenia podczas wyjazdu na konferencję „6th 
International Symposium on Sensor Science and 4th SPINTECH Technology Thesis Award 
06/08/2018 - 08/08/2018, Kenting, Taiwan”, przy następujących założeniach: 
 
- podróż w obie strony na trasie Szczecin - Kenting na Tajwanie, w tym na trasie Berlin – lotnisko 
położone najbliżej Kenting, samolotem. Wylot, przylot – Berlin; Niezbędne transfery w obie 
strony: Szczecin – lotnisko – Szczecin oraz lotnisko – hotel – lotnisko i inne, jeśli wymagane do 
realizacji poróży; 
- pobyt w Kenting od 5.08.2018 r. (przyjazd), do 9.08.2018 r. (wyjazd). Sugerowane 
zakwaterowanie w Hotelu Kenting Howard Hotel (dodatkowe informacje na stronie: 
https://sciforum.net/conference/i3s2018 ) lub w okolicy; 
- ilość osób: 1 
- pokój jednoosobowy z prywatną łazienką oraz śniadaniem. 
 
Informacje dodatkowe: 
Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania 
przyczyny. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Oferta musi zawierać: 
– cenę brutto, 
– zestawienie usług wraz z kosztami, 
– warunki płatności. 
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Płatności i rozliczenie 

Wykonawca wystawi jedną zbiorczą fakturę, na której znajdą się wszystkie koszty niniejszego 

zapytania ofertowego. Wykonawca wyszczególni na załączniku do faktury kwoty poszczególnych 

składowych (bilety, usługa hotelowa, ubezpieczenie, usługa transportowa, usługa 

gastronomiczna). 

W celu gwarancji rezerwacji usług Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszej płatności 

części kosztów na postawie faktury pro forma w wysokości nie przekraczającej kosztów 

wymaganych do realizacji rezerwacji. Faktura pro forma oraz faktura końcowa będą płatne w 

ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych dokumentów do siedziby Zamawiającego. 

 
Forma płatności: 
przelew bankowy. 
 
KRYTERIA WYBORU  
 
Kryteria formalne: 
– termin nadesłania ofert; 
– zgodność oferty z zapytaniem ofertowym. 
 
Niespełnienie kryteriów formalnych skutkuje odrzuceniem oferty. 
 
Kryteria oceny ofert: 
Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następującego kryterium: cena (waga 100%). 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm: 

(cena najniższa / cena oferty ocenianej)  X 100 %  X  100 pkt 

W powyższym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów. 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 
 
 
Zleceniodawca: Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Sp. z o.o. 
ul. Teofila Starzyńskiego 9/102 
70-506 Szczecin 
NIP: 851 317 1320 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 791 81 05 09. 

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów  kodeksu cywilnego. 
Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do 
roszczenia prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.  

 

 

 
 


