Dotyczy:
Zapytanie ofertowe: Organizacja jednodniowego
środowiska startupowego - Barcamp’ styczeń 2017

eventu

skierowanego

do

Znak sprawy: ZP-ZO 1/2017/PPNT

Opis przedmiotu zamówienia
I. Zamawiający
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51,
KRS 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 690260330,
Kapitał zakładowy w wysokości 34 277 000,00 zł opłacony w całości.
Bank, nr konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Rzeszowie
nr konta 04 1750 1224 0000 0000 0115 4362.
RARR S.A. tel. nr: (017) 85 20 600 - centrala, (017) 86 76 200
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (017) 85 20 611,
Strona internetowa Zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl

II. Nazwa zadania:
Organizacja jednodniowego eventu skierowanego do środowiska startupowego Barcamp’ styczeń 2017.
KOD CPV:
80500000-9
79951000-5
55321000-6
55320000-9
55520000-1
55300000-3
70220000-9

Usługi szkoleniowe;
Usługi w zakresie organizowania seminariów;
Usługi przygotowania posiłków;
Usługi podawania posiłków;
Usługi dostarczenia posiłków;
- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.

III. Źródło finansowania:
Projekt „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW).

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Miejsce – lokal, termin realizacji.
Barcamp odbędzie się w luźnej atmosferze, w lokalu typu bar/klub/pizzeria/restauracja itp. na
terenie Miasta Rzeszowa, woj. podkarpackie. W Barcampie weźmie udział maksymalnie 60
osób w tym osoby ze strony Zamawiającego w celu sprawowania kontroli. Zamawiający
zastrzega, że lokal musi dysponować miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie niezbędnego sprzętu w celu
przeprowadzenia wydarzenia oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.
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Dokładne miejsce i termin eventu wskaże Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Zamawiającemu w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy przez
Zamawiającego.
W terminie do 6 dni od daty podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu rezerwację lokalu lub inny dokument równoważny
mówiący o terminie realizacji eventu w dniu 27.01.2017/ 28.01.2017, minimum od
godz. 17:00 do 22:00 dla liczby osób wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego dot. terminu i miejsca
realizacji Barcampu i udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji na ten temat, o które
poprosi Zamawiający.
Zamawiający zastrzega, że odmówi akceptacji miejsca realizacji eventu, w przypadku gdy
lokal - proponowane miejsce realizacji wydarzenia będzie budziło jego wątpliwości co do
bezpieczeństwa Uczestników, np. okolica niebezpieczna, brak możliwości dotarcia na miejsce
wydarzenia środkami transportu publicznego.
Termin realizacji Barcampu: 27.01.2017 (piątek) lub 28.01.2017 (sobota) – wybierze
Wykonawca.
Uwaga! Zmiana terminu realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego
(dopuszcza się formę elektroniczną). Zamawiający ze względów organizacyjnych preferuje
terminy 27.01.2017/ 28.01.2017 i nie gwarantuje wyrażenia zgody na inny termin.
Jeżeli, z przyczyn organizacyjnych Zamawiającego konieczna będzie zmiana terminu realizacji
przedmiotu zamówienia, to Zamawiający uzgodni ten termin z Wykonawcą.

2. Zapewnienie osób prowadzących (trenerów)
Wykonawca ma obowiązek zapewnić co najmniej 5 trenerów, z których każdy musi spełnić
poniższe wymagania.
Wymagania co do trenerów:
Osoby które prowadzą działalność gospodarczą/ są właścicielami lub współwłaścicielami
przedsiębiorstw i /lub członkami organów zarządczych spółek kapitałowych, którzy na forum
publicznym podczas barcampu opowiadają o swoich porażkach w biznesie i projektach,
których się podejmowali – CV trenerów należy załączyć do oferty.
3. Catering
1) Każdy uczestnik Barcampu otrzyma „bon cateringowy” o wartości 65 zł (brutto)
przygotowany przez Wykonawcę do wykorzystania w terminie i w lokalu, w którym będzie
realizowany Barcamp w ramach cateringu, z zastrzeżeniem, że ma możliwość
wykorzystania go w ciągu trwania wydarzenia, tj. do godz. 22:00 (liczy się czas złożenia
zamówienia). Uczestnik nie musi od razu realizować całości bonu, może robić to w
częściach, np. zapisując na bonie ilość wykorzystanych środków lub odrywając z bonu
części dotyczące wykorzystanych produktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przygotowanie bonów i rozdanie ich uczestnikom, za potwierdzeniem pisemnym (np. przy
liście obecności) oraz monitorowanie wykorzystania poszczególnych bonów
2) Przez catering rozumie się zapewnienie dla każdego Uczestnika:
a) minimum 1 pizzę o średnicy co najmniej 30 cm na cienkim cieście (w wariacie
wegetariańskim lub mięsnym + co najmniej 3 dodatki - zgodnie z zamówieniem
Uczestnika), z zastrzeżeniem, że wartość pizzy ujęta na „bonie cateringowym”
nie może być wyższa niż 30 zł;
b) napoje butelkowe o pojemności butelki min. 0,5 l - do wyboru indywidualnie przez
każdego uczestnika, np.: sok owocowy/napój gazowany / napoje gorące/piwo
bezalkoholowe /woda mineralna – gazowana/niegazowana – na życzenie Uczestnika
podawane w odpowiednich naczyniach oraz kawa (z dodatkami, np. cukier, śmietanka,
mleko) – minimum 200 ml (w tym do wyboru latte, macchiato, czarna, cappuccino,
itp.), kawa podawana w odpowiednich naczyniach. Napoje do wykorzystania w
dowolnych ilościach w ramach wartości bonu, z zastrzeżeniem, że każdy uczestnik
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ma prawo wyboru minimum 4 dowolnych napojów tego samego rodzaju,
różnych lub w różnych zestawieniach .
c) w przypadku gdy lokal, w którym organizowany jest event, nie posiada w swojej ofercie
pozycji wskazanych w pkt. a i b – Wykonawca zapewnia catering we własnym zakresie,
pokrywając koszt dostarczenia do miejsca realizacji.
Uwaga!
W przypadku konieczności dostarczenia pizzy spoza lokalu, w którym realizowany jest
event - pizza musi być dostarczona ciepła w odpowiednich opakowaniach zapobiegających
wychłodzeniu potrawy. Wykonawca może dostarczać pizzę partiami, po minimum 20 sztuk
za jednym razem, z zastrzeżeniem, że całość dostawy musi być zrealizowana w ciągu
jednej godziny.
3) Od Uczestników nie mogą być pobierane przez Wykonawcę, ani przez lokal w którym
realizowany jest event żadne dodatkowe opłaty, np. za wstęp.
Natomiast, Uczestnicy mogą z własnych środków na własne życzenie zakupywać
dodatkowe usługi gastronomiczne, restauracyjne, czy produkty spożywcze.
4. Zawartość merytoryczna
Tematyka:
F*ck upy (porażki), które zdarzały się w startupie.
Wydarzenie, na którym odważni ludzie sukcesu (trenerzy), osoby które prowadzą działalność
gospodarczą/ są właścicielami lub współwłaścicielami przedsiębiorstw i /lub członkami
organów zarządczych spółek kapitałowych - opowiadają o swoich porażkach w biznesie
i projektach, których się podejmowali. Wspólnie z Uczestnikami analizują je, wyciągają
wnioski, dzielą się doświadczeniami – wszystko to w luźnej atmosferze.
Zamawiający wymaga minimum 5 osób przedstawiających swoje doświadczenia.
Plan wydarzenia:
17:00 – 17:10 otwarcie przez organizatorów (prezentacja projektu Platforma Startowa
TechnoparkBiznesHub”;
17:10 – 17:50 – obiad/kolacja (realizacja bonu);
18:00 – 18:50 – prelegent/ trener 1 i 2 ;
18:50 – 19:00 – pytania i odpowiedzi;
19:00 – 19:50 - prelegent/ trener 3 i 4;
19:50 – 20:00 – pytania i odpowiedzi;
20:10 – 21:00 – prelegent/ trener 5;
21:00 – 21:10 - pytania i odpowiedzi;
21:10 – 22:00 – dyskusja.
5. Promocja i rekrutacja uczestników
Wykonawca prowadzi promocję wydarzenia w sposób umożliwiający dotarcie do jak
najszerszego grona zainteresowanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
rejestracji uczestników za pomocą bezpłatnego elektronicznego systemu biletowania oraz
poinformowania Zamawiającego o przewidywanej liczbie uczestników na dzień przed
eventem. Wykonawca jest odpowiedzialny za zebranie podpisów uczestników spotkania na
liście obecności sporządzanej wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
Uczestnicy spotkania barcamp 60 osób: osoby dorosłe, potencjalni i obecni startupowcy
(innowacyjni przedsiębiorcy w bardzo wczesnej fazie rozwoju działalności) trener/trenerzy
spotkania typu barcamp, osoby ze strony Zamawiającego czuwające nad prawidłowością
realizacji usługi i dodatkowo udzielających konsultacji startupowcom.
W przypadku promocji wydarzenia (np. wywiady dla mediów, nagrania, reportaże, publikacje
w Internecie i w prasie itp.) Wykonawca zobowiązany jest informować o zaangażowaniu /
wsparciu wydarzenia RARR S.A., w szczególności o realizowanym przez projekcie pt.
„Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub”, który jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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6. Nadzór nad Barcampem
1) Nadzór prowadzony przez Wykonawcę:
a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad pracą
trenerów;
b) Wykonawca
zobowiązany
jest
do
bieżącego
informowania
Zamawiającego
o pojawiających się problemach w realizacji usługi.
2) Nadzór prowadzony przez Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji eventu. Zamawiający zastrzega
sobie prawo by podczas warsztatu byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść eventu
pracownicy Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do
realizowanej usługi, a Wykonawca ma obowiązek uwzglednić te uwagi w swoich
działaniach.
3) Zamawiający wykona badanie zadowolenia i spełnienia oczekiwań uczestników eventu za
pomocą anonimowej ankiety rozdanej uczestnikom i zwróconej tuż po jego zakończeniu.
Uczestnicy zostaną zapytani:
a) W jakim stopniu przeprowadzony event spełnił Twoje oczekiwania? (Proponowane
odpowiedzi do wyboru, z możliwością zaznaczenia tylko jednej: „w wysokom stponiu”;
„spełnił większość mioch oczekiwań”; „w średnim stopniu”; „nie spełnił mioch
oczekiwań” – przy wyborze tej odpowedzi proszę podać uzadnienie dlaczego)’
b) Jak ogólnie oceniasz przeprowadzenie eventu w odniesieniu do programu i wytycznych
zawarych w opisie tematyki? (Proponowane odpowiedzi do wyboru, z możliwością
zaznaczenia tylko jednej: „doskonale”, „bardzo dobrze”, „dobrze”, „wystarczająco”, „źle”
– przy wyborze tej odpowedzi proszę uzasdnić dlaczego; „nie na temat” – przy wyborze
tej odpowedzi proszę uzasdnić dlaczego).
Uwaga!
Obowiązek przedstawienia programu, zakresu ogólnego (tematyki) ciąży na Wykonawcy.
4) Jeżeli, minimum połowa uczestników wskaże w ankiecie w pytaniu: „Jak ogólnie oceniasz
oceniasz przeprowadzenie eventu” w odniesieniu do programu i wytycznych zawarych
w opisie tematyki – odpowiedź: „źle” lub; „nie na temat” - Zamawiający nie wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany event.
Ponadto, Zamawiającemu w tej sytuacji będzie przysługiwało prawo do domagania się od
Wykonawcy zwrotu kosztów usługi cateringowej zrealizowanej w związku z organizacją
Barcampu.
Sprawdzanie zebranych ankiet odbędzie się przy udziale mimimum dwóch osób –
pracowników Zamawiającego zaangażowanych w realizację projektu Platforma Startowa
TechnoparkBiznesHub na podstawie oddelegowań. Trener / osoba prowadzaca
(występujace) lub Wykonawca może obserwować ten proces, dopuszcza się również
zrobienie dokumentacji fotograficznej zebranych ankiet. Brane będą pod uwagę tylko
ankiety zwrócone przez Uczestników ewentu. Odpowiedzi „źle” i /lub „nie na temat” będą
brane pod uwagę tylko wtedy gdy będą zawierały uzasadnienie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo (nie obowiązek) merytorycznego rozstrzygnięcia czy
uzasdnienie do odpowiedzi negatywnej zawiera wystarczające informacje mówiące z czego
ona wyniknęła i czy jest słuszna. Na podstawie powyższego Zamawiający może
zadecydować, że negatywna ocena nie będzie brana pod uwagę i potraktować ją jako
ocenę nautralną.
Wszystkie ankiety pozostają u Zamawiajacego.
7. Sposób rozliczenia, płatności
1) Wynagrodzenie za zrealizowany Barcamp będzie płatne po jego prawidłowym wykonaniu,
tzn. zgodnie z opisem przedmiotu zmówienia i pod warunkiem, że ponad połowa z ankiet, o
których mowa w punkcie 6. Nadzór nad Barcampem - będzie zawierała oceny inne niż:
„źle” i „nie na temat”.
2) Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest przekazanie dokumentów i protokołu
potwierdzającego prawidłowe wykonanie Barcampu, o którym mowa powyżej, podpisanego
przez pracownika RARR S.A. (protokołu odbioru usługi / przedmiotu zamówienia).
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3) Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę/rachunek, z wyszczególnieniem na tym
dowodzie księgowym tytułu:
a) Wynagrodzenie trenerów / osób prowadzących w ramach Barcampu (data …………..)
b) Catering
Ponadto, w widocznym miejscu musi być napisany numer umowy i numer zapytania
ofertowego w wyniku rozstrzygnięcia którego Wykonawca zawarł umowę z Zamawiającym.
4) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego
poprawnie
dostarczonej
Zamawiającemu
przez
Wykonawcę
faktury/rachunku.
8. Inne istotne warunki realizacji zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie do 4 dni
przed rozpoczęciem realizacji barcampu, tj. do 23.01.2017 lub 24.01.2017 (w
zależności od tego, który termin realizacji wybrał Wykonawca), jeżeli z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego okazałoby się, że koszt realizacji barcampu nie
może być dla Zamawiającego kosztem kwalifikowalnym projektu Platforma
Startowa TechnoparkBiznesHub, to znaczy Zamawiający lub Lider Projektu (KPT)
nie będzie mógł ponieść lub rozliczyć wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu zamówienia w ramach budżetu projektu Platforma Startowa
TechnoparkBiznesHub .
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