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Zapytanie ofertowe – moderowanie sesji panelowej na konferencji  

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego  
1.1. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu  
1.2. 26-600 Radom 
1.3. Adres internetowy: www.itee.radom.pl   
1.4. Osoba do kontaktu: Ludmiła Walaszczyk ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl  
 
2.Finansowanie przedmiotu zamówienia 
Międzynarodowy projekt ENTER-transfer „Rozwój innowacji gospodarczych i społecznych 

poprzez utworzenie środowiska sprzyjającego sukcesji przedsiębiorstw” realizowany w 

ramach programu INTERREG (nr CE 1158).  

3.Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zapytania jest moderowanie sesji panelowej na konferencji trwającej do 1,5 h, 
skupiającej min. 3-4 ekspertów kluczowych i min. 20-30 uczestników sesji. W szczególności 
do zadań moderatora będzie należało: 

 Zaznajomienie ekspertów kluczowych uczestników z metodami dyskusji i ramami czasowymi; 

 Nadzorowanie czasu wypowiedzi (prezentacji przygotowanych przez ekspertów) i czasu 

spotkania; 

 Pilnowanie głównego wątku spotkania; 

 Udzielanie głosu ekspertom i uczestnikom; 

 Zachęcanie uczestników do wypowiedzi; 

 Podsumowanie kolejnych etapów dyskusji; 

 Podjęcie decyzji o zakończeniu sesji panelowej. 

 

Tematyka sesji obejmuje dyskusję w zakresie potrzeb, barier i wyzwań towarzyszących sukcesji 

przedsiębiorstw rodzinnych oraz dyskusję nad modelem sukcesji opracowanym w ramach projektu 

realizowanego przez konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wchodzi również Instytut 

Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.  

4. Termin złożenia oferty: do 5 kwietnia 2018 roku. 
 
5.Kryteria oceny ofert:  

 cena – 50% (cena obejmuje: moderowanie sesji panelowej oraz koszt dojazdu na 
konferencję); 

 doświadczenie w moderowaniu dyskusji – 50% (na podstawie załączonego CV). 
 
 
6.Dodatkowe informacje. 

http://www.itee.radom.pl/
mailto:ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl
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1. Zestawienie kosztów poszczególnych elementów usługi powinno być sporządzone w tabeli 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.  
2. Ofertę – załącznik nr 1 należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: 
ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl   
3. Termin składania oferty: do 3 kwietnia 2018 roku.  
4. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich cena brutto z naliczonym podatkiem 
VAT.  
 
7.Cena ofertowa może być negocjowana w dół.  
 
8.Nazwisko i telefon osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień: 
Ludmiła Walaszczyk ludmila.walaszczyk@itee.radom.pl  
 
9. Zastrzeżenie prawne. 
1. Zamawiający – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy 
w Radomiu, oświadcza i informuje, że niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondażu 
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym 
i merytorycznym.  
2. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Instytutu Technologii 
Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu o zawarcie umowy. 
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Załącznik nr 1 
 
FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ 
 
DANE OFERENTA: 
1. Nazwa firmy ..............................  
2. Adres: .....................................  
3. Tel./Fax. .............................................; 
4. E-mail ...............................................  
5. REGON ..................................................NIP .......................................  
6.Osoba do kontaktów ............................................................  
 
W odpowiedzi na zapytanie o cenę z dnia 26.03.2018 r., którego przedmiotem jest zapytanie 
o cenę usługi moderowania sesji panelowej na konferencji, składam niniejszą ofertę:  
 

1. Przedmiot zamówienia  ............................................................................  
 

2. Elementy zamówienia: 
 

Element 
zamówienia 
 

Opis Kwota brutto 

I   

II   

III   

 
 


