
 

1 

 

Rozeznanie rynku 

 

„Organizacja panelu dyskusyjnego pn. Ekonomia społeczna i solidarna – zrównoważony 

rozwój w praktyce podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów Krynica Zdrój  

7 września 2017 r. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Zintegrowany system 

zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach 

działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020” 

 

 

1. Zamawiający 

  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Departament Ekonomii Społecznej  

i Pożytku Publicznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

 

2. Tryb 

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą              

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164  

z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp niniejsze zamówienie 

podlega wyłączeniu od stosowania ustawy Pzp. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

W związku z realizacją projektu pn. Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zamawia się: kompleksową 

organizację panelu dyskusyjnego (moderowanego) pn.  Ekonomia społeczna i solidarna – 

zrównoważony rozwój w praktyce, z udziałem ekspertów i praktyków ekonomii społecznej. 

Panel poświęcony będzie tematyce ekonomii społecznej (ES), a w szczególności roli ES  

w realizacji polityk społecznych, a także systemowi zapewnienia wysokiej jakości usług 

wsparcia ekonomii społecznej. Panel odbędzie się 7 września 2017 r. (czas trwania ok. 1,5h), 

w Krynicy Zdrój podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. W ramach organizacji 

panelu Wykonawca zapewni co najmniej: 
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a) Zakwaterowanie dla panelistów (8 osób x 2 noclegi w dniach 6-7 oraz 7-8 września w 

Krynicy Zdrój lub w lokalizacji oddalonej maksymalnie 40 km od Krynicy Zdrój w 

przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu do i z miejsca przeprowadzania 

panelu). 

b) Zakwaterowanie dla przedstawicieli MRPiPS (2 osoby x 3 noclegi w dniach 5-6, 6-7 

oraz 7-8 września w Krynicy Zdrój lub w lokalizacji oddalonej maksymalnie 40 km od 

Krynicy Zdrój w przypadku zapewnienia przez Wykonawcę transportu do i z miejsca 

przeprowadzania panelu). 

c) Całodobowe wyżywienie dla panelistów (8 osób x 2 dni). 

d) Całodobowe wyżywienie dla 2 przedstawicieli Ministerstwa (2 osoby x 3 dni) 

e) Zwrot kosztów podróży dla panelistów (8 osób). 

f) Wynagrodzenie dla panelistów (8 osób). 

g) Wynajem sali (ok. 250 osób). 

h) Osobę odpowiedzialną za współpracę z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie 

prawidłowej organizacji i obsługi panelu, w tym w szczególności:  

- wybór panelistów w porozumieniu z Zamawiającym, 

-  zaproszenie i kontakt z panelistami, 

-  obsługa logistyczna panelistów, 

- zakwaterowanie oraz wyżywienie panelistów. 

i) Moderatora, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie panelu. 

j) Obsługę techniczną oraz zapewnienie niezbędnego sprzętu technicznego – minimum 

laptop, rzutnik multimedialny, ekran i nagłośnienie. 

k)  Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (ok. 1,5 godziny + niezbędny sprzęt). 

l) zapewnienie materiałów informacyjnych dla publiczności - w porozumieniu z 

Zamawiającym. 

m) przygotowanie raportu podsumowującego panel. 

 

Ramowa struktura panelu: 

1. Ekonomia społeczna i solidarna w realizacji polityk publicznych – narzędzie aktywnej 

polityki społecznej.  
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Wystąpienie Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej – Pana Krzysztofa 

Michałkiewicza. 

Rola ekonomii społecznej i solidarnej oraz przedsiębiorczości społecznej w realizacji polityki 

na rzecz integracji społecznej, rozwoju lokalnego, świadczenia usług społecznych użyteczności 

publicznej. Działania i plany MRPiPS w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej, system usług 

wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej, aktywizacja zawodowej i społeczna osób w trudnej 

sytuacji, kwestie strategiczne, programowe i regulacyjne. 

2. Zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia ekonomii społecznej – akredytowane 

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (wystąpienie 2 panelistów reprezentujących 

OWES – propozycje panelistów podlegają akceptacji Zamawiającego). 

Rola i zadania OWES, sposoby działania i zakres dostępnych usług, osiągnięte efekty. 

3. Przedsiębiorczość społeczna: wobec współczesnych wyzwań – prezentacje 

modelowych przedsiębiorstw społecznych (wystąpienie 6 panelistów reprezentujących 

PS, którzy zostaną wyłonieni w porozumieniu z Zamawiającym) 

Trendy i wyzwania w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna  

w rozwoju lokalnym i budowie spójności społecznej 

4. Wykonawca zadania 

 

Wykonawca spełnia poniższe wymagania: 

W celu oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca przedłożył wykaz  wykonanych usług,  

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – (załącznik nr 3 - wykaz 

usług); należy wykazać wykonanie, co najmniej 5 usług polegających na organizacji paneli 

dyskusyjnych/debat/konferencji.  Wraz z wykazem usług należy załączyć dowody, że zostały 

one wykonane należycie (rekomendacje, referencje itp.). 

 

5. Termin realizacji zadania 

 

Panel dyskusyjny odbędzie się 7 września 2017 r.(czas trwania 1,5h) w Krynicy Zdrój.  

 

6. Oferta 

 

Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu Oferty (Załącznik nr 1) ze wskazaniem 

łącznej ceny brutto oraz netto za realizację całości przedmiotu zamówienia. 



 

4 

 

 

7. Termin składania ofert 

 

Oferty należy przesłać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, w wersji elektronicznej na 

skrzynkę poczty elektronicznej: Jakub.Schimanek@MRPiPS.gov.pl w terminie do dnia 24 

sierpnia 2017 r. do godziny 14.00 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

8. Kryteria wyboru oferty 

 

O wyborze oferty będą decydowały następujące czynniki: 

Cena – 100 %. 

 

9. Kontakt 

 

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udziela: 

Jakub Schimanek   

tel. 0-22 693-46-22 

e-mail: Jakub.Schimanek@MRPIPS.gov.pl 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie oferenta  

3. Wykaz zrealizowanych usług 
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Załącznik nr 1 

do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
………………………….. . ……………. 

 (miejscowość) (data) 

 
Departament Ekonomii Społecznej 

i Pożytku Publicznego  

Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej 

 ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 
 

 

OFERTA 
 

 

„Organizacja panelu dyskusyjnego pn. Ekonomia społeczna – zrównoważony rozwój  

w praktyce podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów Krynica Zdrój – Nowy 

Sącz, 6-7 września 2017 r. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Zintegrowany 

system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w 

ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020” 
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Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zrealizowania zadania pod tytułem 

„Organizacja panelu dyskusyjnego pn. Ekonomia społeczna – zrównoważony rozwój  

w praktyce podczas XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów Krynica Zdrój – Nowy Sącz, 

6-7 września 2017 r. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Zintegrowany system 

zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  

w ramach działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020”, składamy następującą ofertę:  

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Kompleksowa organizacja panelu dyskusyjnego (moderowanego) pn.  Ekonomia społeczna – 

zrównoważony rozwój w praktyce. 

 

2. DANE NA TEMAT OFERENTA 

 

 

 2.1. Pełna nazwa………………………………………………………………………… 

 2.2. Forma prawna  ……………………………………………………………………… 

 2.3. nr NIP ………………………………………………………………………………. 

 2.4. nr REGON………………………………………………………………………….. 

 2.5. dokładny adres: miejscowość…………………..ul…………………………………... 

2.6. województwo………………………………………. 

 2.7. tel. …………………………………………………. 

 2.8. faks ………………………………………………... 

 2.9. e – mail:……………………………………………. 

 

 

3. ŁĄCZNA CENA ZA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oferujemy realizację usług będących przedmiotem zamówienia, zawierającej wszystkie koszty 

niezbędne do wykonania zamówienia w cenie:  

- całość usług netto: …………………………………. zł. 

 

- całość usług brutto: ……………………………….. zł. 

 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………zł.) 

 

 

4. OGÓLNA KONCEPCJA ORGANIZACJI PANELU ORAZ HARMONOGRAM PRAC 
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_______________________________________ 

 

 Imię i nazwisko / podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 

 

Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego 

 

 

………………………….. . ……………. 

 (miejscowość) (data) 

  
 

Departament Ekonomii Społecznej 

i Pożytku Publicznego  

Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej 

 ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-514 Warszawa 
 

 

5.  OŚWIADCZENIA OFERENTA 
 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: …………..zł brutto (słownie: 

…………………………….. brutto). 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie  

z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3.  Oświadczamy, że spełniamy wymagania dla Przyjmującego zamówienie określone  

w zapytaniu ofertowym.  
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__________________________________________ 

 

 Imię i nazwisko / podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta 

Załącznik nr 3 

do Zapytania ofertowego 

 

 

………………………….. . ……………. 

 (miejscowość) (data) 

Departament  

 

 

 

Departament Ekonomii Społecznej 

i Pożytku Publicznego  

Ministerstwo Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej 

 ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00-513 Warszawa 

 
 

 

6. Wykaz zrealizowanych usług 
 

 

Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, - należy wykazać wykonanie, co najmniej 5 usług polegających na organizacji paneli 

dyskusyjnych/debat/konferencji. 

Wraz z wykazem usług należy załączyć dowody, że zostały one wykonane należycie. 

Nazwa 

Zamawiającego, adres 

 

Nazwa i krótki opis 

opracowania 

 

Terminy 

realizacji 

 

Data rozpoczęcie 

realizacji projektu, w 

przypadku 

projektów 

zakończonych data 

zakończenia 

realizacji 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Oferenta 
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__________________________________________ 

 

 Imię i nazwisko / podpis osoby uprawnionej  

do reprezentowania Oferenta 

 


