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Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
DOLNOŚLĄSKA AGNECJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. zaprasza do składania ofert na wykonanie
zamówienia pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn: Perspektywy rozwoju energetyki i
turystyki geotermalnej w Polsce” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster
Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
POSTĘPOWANIE JEST PROWADZONE DLA ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 30 TYS. EURO.
I. INFORMACJA O ZADANIU PUBLICZNYM
Zadanie publiczne pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej” jest realizowane
w ramach umowy nr DG-G/3129/14 z dn. 15.09.2014 oraz jest finansowane ze środków budżetu
Województwa Dolnośląskiego.
Celem zadania publicznego jest zainicjowanie powiązania klastrowego pn. Geotermalny Klaster
Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez organizację szkolenia, wizyty studyjnej dla
potencjalnych członków klastra, przygotowanie i opracowanie dokumentów budujących podstawę dla
utworzenia klastra oraz strategii jego rozwoju.
Termin realizacji zadania publicznego: 15.09.2014 – 16.12.2014r.
II. ZAMAWIAJĄCY
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 SzczawnoZdrój
Tel.: 74 648 04 00
Fax: 74 648 04 17
E-mail: darr@darr.pl
Strona internetowa DARR SA: www.darr.pl
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Okres realizacji usługi: 28.10.2014
Termin realizacji może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:
- Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
- Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły
wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy.
Zakres usługi:
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowego
szkolenia pn: „Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce”.
Wymagania odnośnie formy zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów.
Liczba uczestników: łącznie maksymalnie 15 osób; ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona na 3 dni
robocze przed szkoleniem.
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Czas trwania i miejsce szkolenia:
Minimalna liczba godzin w ramach dnia szkoleniowego wynosi 7 godzin zegarowych, w tym przerwa na
lunch i dwie przerwy kawowe.
Miejsce szkolenia: Dolnośląski Park Technologiczny, ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Wykonawca szkolenia będzie zobowiązany do:
 Przygotowania szczegółowego programu szkolenia,
 Przeprowadzenia szkolenia,
 Merytorycznego przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
zaakceptowanych przez Zamawiającego. W skład materiałów szkoleniowych wchodzą:
 Prezentacja,
 Dodatkowe materiały w formie opisowej
 Dostarczenie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej Zamawiającemu w terminie nie
później niż 5 dni robocze przed szkoleniem.
Założenia programu szkolenia:
Cel ogólny szkolenia: Uczestnikom szkolenia przybliżony zostanie obecny stan oraz przyszłość
działalności geotermalnej, przede wszystkim perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych
miejscowości w Polsce w różnych aspektach: społecznym, gospodarczo-ekonomicznym, turystycznym,
środowiskowym oraz współpracy krajowej i zagranicznej.
Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:
 Zamawiający zapewnia salę szkoleniową w Dolnośląskim Parku Technologicznym w SzczawnieZdroju wraz z przyłączem do Internetu, laptopem i projektorem multimedialnym a także tablicę
typu „flipchart”
 Zamawiający zapewni catering podczas szkolenia (obiad, dwie przerwy kawowe)
 Zamawiający zapewni druk materiałów szkoleniowych
 W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę (brutto) realizacji zamówienia.
 Ofertę należy przesłać w wersji papierowej do dnia 17 października 2014r. do godz.: 16:00 na
adres:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
z dopiskiem: Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Perspektywy rozwoju energetyki i
turystyki geotermalnej w Polsce” w ramach zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster
Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
 Rozliczenie nastąpi na podstawie rachunku/ faktury VAT z załączonym protokołem odbioru
usługi.

Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcą może być podmiot, który zapewni merytoryczne przygotowanie materiałów szkoleniowych i
przeprowadzenie szkolenia przez osobę spełniającą następujące warunki:
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Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskie lub równorzędnego
Posiadania wiedzy w zakresie tematyki szkolenia potwierdzonej wykazem publikacji
tematycznych, artykułów branżowych, opracowań, referatów i prezentacji konferencyjnych lub
innych dokumentów równoważnych.
Ponadto do oferty należy dołączyć:
- program szkolenia
- przykładowy konspekt materiałów szkoleniowych dla uczestników.

Kryterium oceny ofert
 Cena 100%
Warunki wyboru Wykonawcy
 W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiera umowy na podstawie własnych wzorów
umów.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Kucharska
Dolnośląska Agencja Rozwoju regionalnego S.A.
Tel: 74 64 80 423, fax: 74 64 80 417
Email: aleksandra.kucharska@darr.pl

