Załącznik nr 1
Gdańsk, dnia 20 lipca 2017 r.
Dotyczy zapytania ofertowego nr OMGGS/ZO/10/2017

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam/oświadczamy, że na dzień złożenia oferty dotyczącej zapytania ofertowego
nr OMGGS/ZO/10/2017 nie zachodzi żadne z poniżej przedstawionych powiązań z Zamawiającym (czyli
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy):
- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym
podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

………………………………………………………….
Podpis wraz z pieczątką firmy/instytucji
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór Formularza Oferty.
Oferta złożona w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej organizacji
konferencji pn. „Budowa partnerstw międzysektorowych we współpracy samorządowej. Polskie
doświadczenia z wdrażania mechanizmu EOG”
1. Zamawiający:
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą w Gdańsku
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
KRS 0000398498,
NIP 583-315-17-48,
2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail:
NIP
Regon
3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
• Usługi hotelarskie w zakresie konferencji:
Cena netto……………………………PLN
VAT (23%)…………………………….PLN
Cena brutto………………………….PLN
WARTOŚĆ BRUTTO NA 1 OSOBĘ……………………….PLN
•

Usługi restauracyjne i dot. podawania posiłków:
Cena netto……………………………PLN

VAT (23%)…………………………….PLN

Cena brutto………………………….PLN

WARTOŚĆ BRUTTO NA 1 OSOBĘ……………………….PLN
•

Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków:
Cena netto……………………………PLN
VAT (23%)…………………………….PLN
Cena brutto………………………….PLN
WARTOŚĆ BRUTTO NA 1 OSOBĘ……………………….PLN

• Koszt użytkowania i obsługi Sali konferencyjnej:

Cena netto……………………………PLN
VAT (23%)…………………………….PLN
Cena brutto………………………….PLN
4. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:
a) Podana w pkt. 3 łączna cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu
zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi w zakresie
kompleksowej organizacji konferencji pn. „Budowa partnerstw międzysektorowych
we współpracy samorządowej. Polskie doświadczenia z wdrażania mechanizmu EOG”.
Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń.
b) Akceptuję następujące warunki płatności: 21 dni od przekazania Zamawiającemu
prawidłowo
wystawionej
faktury/rachunku.
Warunkiem
wystawienia
faktury/rachunku jest akceptacja przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu
zamówienia w formie protokołu odbioru.
c) Jestem związany ofertą do upływu 30 dni od dnia zakończenia naboru ofert.
d) Wyrażam zgodę na sporządzenie pisemnej umowy, zgodnie z którą realizowane będzie
zamówienie.
e) Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.
f) Wyrażam zgodę na:
- Rezygnację przez Zamawiającego z zamówionych usług lub ich części w
terminie do 7 dni kalendarzowych przed realizacją usługi.
- Proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku mniejszej liczby odbiorców
usługi oraz poinformowaniu o tym fakcie Oferenta na 3 dni robocze przed
rozpoczęciem wizyty.
- Możliwości skorzystania z szkolenia większej ilości osób niż zaplanowano, w
przypadku poinformowania o takiej potrzebie co najmniej 3 dni robocze przed
planowanym rozpoczęciem szkolenia, przy zachowaniu stawek wskazanych w
pkt 3.

Data i Podpis
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

……..……………………………

Załącznik nr 3 program konferencji

BUDOWA PARTNERSTW MIĘDZYSEKTOROWYCH
WE WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ.
Polskie doświadczenia z wdrażania mechanizmu EOG

PROGRAM KONFERENCJI
/projekt/
Data:

13 – 14 września 2017 r.

Miejsce:
Kontakt:

Dzień I – 13 września
11.30
12:00

Rejestracja uczestników, serwis kawowy
Rozpoczęcie spotkania i wystąpienia wprowadzające
Paweł Adamowicz, Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot/Piotr Grzelak,
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
Przemysław Derwich, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju
Przedstawiciel Mechanizmu EOG z Norwegii

12:30

Sesja tematyczna:
Strategie dla obszarów metropolitalnych. Jak budować podstawy pod trwały rozwój?
Propozycje prezentacji:
§ Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu
§ Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
§ INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata
2014-2030
Moderator dyskusji:

13.45

Lunch

14:30

Sesja tematyczna
Partnerstwa lokalne i ich społeczny wymiar
Propozycje prezentacji:
§ Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i
Brynicy
§ Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez
Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław
§ Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i
techniczno – kosztorysowej

Moderator dyskusji:
Przerwa

15:45
16:00

17:15

Sesja tematyczna
Różne uwarunkowania, podobne narzędzia. Koncepcje rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych.
Propozycje prezentacji:
§ NORDA – Północny Biegun Wzrostu
§ Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny
§ Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie
potencjału rozwojowego regionu
Moderator dyskusji:
Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich/ Tomasz Potkański
Z-ca Dyrektora Biura

Dzień II – 14 września
09:00

Serwis kawowy

09:15

Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich/ Tomasz Potkański
Z-ca Dyrektora Biura
Sesja tematyczna
Wzmacnianie potencjału obszarów funkcjonalnych
Propozycje prezentacji:
§ Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji
§ Razem Blisko Krakowa, zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego
§ Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym
Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
Moderator dyskusji:

10:30

Przerwa, serwis kawowy

10:45

Sesja tematyczna
Spójność społeczno-gospodarcza jako główny punkt odniesienia dokumentów strategicznych.
Co to znaczy w praktyce?
Propozycje prezentacji:
§ Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego
§ Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej
§ Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich
§ J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego
poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jst
Moderator dyskusji:

12:00

Przerwa, serwis kawowy

12:15

Sesja tematyczna
Związki metropolitalne, ZIT PLUS, kolejna perspektywa finansowa UE i EOG. Pytania o modele i zakres
współpracy międzysektorowej – dyskusja
Moderator:

Paneliści:
Jan Jakub Wygnański (STOCZNIA)
Andrzej Porawski (Dyrektor Biura Związku Miast Polskich)
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
13:30

Podsumowanie konferencji
Przemysław Derwich, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Rozwoju
Członek Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

13.45

Lunch

