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Zapytanie ofertowe dot. usługi wynajmu centrum konferencyjnego w celu 
organizacji międzynarodowej konferencji CYBERSEC 2016. 

 
Instytut Kościuszki - Instytut Integracji Europejskiej z siedzibą w Krakowie, ul. 
Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 
Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145838, NIP 6751302992, Nr 
REGON 35668376 zaprasza do zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu 
centrum konferencyjnego w celu organizacji międzynarodowej konferencji 
CYBERSEC 2016 w ramach projektu „CYBERSEC in MAŁOPOLSKA - sieć 
zintegrowanych działań wspierających i promujących małopolskie firmy sektora 
ICT i budujących cyberbezpieczeństwo regionu” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
„Przedsiębiorcza Małopolska”, działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarski”, poddziałanie „Promocja gospodarcza Małopolski”. Celem 
projektu jest budowa silnego sektora produktów i usług ICT w obszarze 
cyberbezpieczeństwa, w którym specjalizować się będą MŚP (w tym start-upy) z 
Województwa Małopolskiego.  
 

1. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
Realizacja wymienionej poniżej usług wynajmu związana jest z przygotowaniem 
oraz organizacją oraz obsługą międzynarodowej konferencji dotyczących 
tematyki cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2016.  
 
CYBERSEC EU 2016: W dniach 26-27 Września odbędzie się rejestracja gości, 
Panel Otwierający, 8 Breakout Session, Sesja Specjalna, 4 Panele Dyskusyjne, 4 
Keynote Speaches oraz szereg wydarzeń towarzyszących. Konferencja opiera 
się na 4 zasadniczych ścieżkach tematycznych: PAŃSTWO, WOJSKO, BIZNES, 
PRZYSZŁOŚĆ.  



Szczegółowy opis wymagań dotyczących przestrzeni konferencyjnych: 
 

1)      Lokalizacja centrum konferencyjnego w centrum Krakowa w 
prestiżowej lokalizacji; 
2)      Posiadanie blisko zlokalizowanej i dostępnej bazy hotelowej; 
3)      Posiadanie wysokiego standardu przestrzeni konferencyjnych; 
4)      Zapewnienie poniższych przestrzeni konferencyjnych: 
- Sala Główna (co najmniej na około 1000 osób) 
- Sala 2 (co najmniej około 500 osób) 
- Sala 3 (co najmniej około 250 osób) 
- Zespół pomniejszych sal konferencyjnych (dostępna możliwość 
różnorakiej aranżacji  - łącznie na co najmniej około 300 osób) 
- Foyer i przestrzeń EXPO (kilka poziomów, łącznie na co najmniej 1500 
m2) 
- Przestrzeń wystawiennicza/promocyjna na zewnątrz centrum 
konferencyjnego. 

 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Robert 
Siudak pod numerem telefonu 0048 694 259 682 oraz za pośrednictwem e-
maila robert.siudak@ik.org.pl 
 

2. Termin wynajmu:  
 
 

26 oraz 27 Września 2016 Koszt wynajmu centrum 
konferencyjnego – realizacja 
wydarzenia 

25 Września 2015 Koszt wynajmu centrum 
konferencyjnego 
-przygotowanie wydarzenia 

25 – 27 Września 2016 Koszt udostępnienia przestrzeni 
ekspozycyjnej na zewnątrz centrum 
konferencyjnego 

 
3. Płatność oraz rozliczenia 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
Płatność nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na dokumencie 
księgowym. 
 
 



4. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

Prosimy o złożenie oferty na załączonym do niniejszego zapytania wzorze 
oferty. Oferta powinna zawierać: datę sporządzenia, dane oferenta (nazwa, 
adres, dane kontaktowe, numer NIP), cenę usługi, oświadczenie o posiadaniu 
przez oferenta kompetencji do wykonania usługi, okres związania ofertą, 
termin  wykonania usługi. 
 
Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
robert.siudak@ik.org.pl, poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, kuriera 
lub doręczyć osobiście do siedziby spółki. 
 
Termin składania ofert upływa 31.08.2016 o godzinie 23.59 Oferty, które 
wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed 
terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2016. Oferenci zostaną poinformowani o 
wyborze oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 

5. Kryterium wyboru: 
a. Cena (10 pkt.) 
b. Lokalizacja (10 pkt.) 
c. Standard oferowanych przestrzeni konferencyjnych, w tym  

standardy akustyki i mechaniki widowiskowej (10 pkt.) 
 
 

6. Informacje dotyczące zakresu wykluczenia: 
W związku z potrzebą dochowania wszelkich wymogów zasady 
konkurencyjności wyłączone z możliwości postępowania ofertowego są osoby 
powiązane osobowo lub kapitałowo z beneficjentem, w tym wypadku 
Instytutem Kościuszki, w momencie ogłoszenia zapytania ofertowego. 
Powiązania takie definiowane są według „Podręcznika kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wytyczne 
programowe instytucji zarządzającej RPO WM 2014-2020” Rozdział 6.6.3, 
Podpunkt 8. 
 
Załączniki: 
Wzór formularza ofertowego 


