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              Siedlce, dn. 29.11.2014 r. 

Zaproszenie do złożenia oferty na: 

Organizację konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA w ramach 
projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - absolwenci 

kapitałem społecznym uczelni” 

Szanowni Państwo, 

w związku z realizacją projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - 
absolwenci kapitałem społecznym uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 4.1.1, mając na względzie 
postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności, zapraszamy do składania oferty cenowej 
w ramach poniższego zapytania ofertowego. 

Zapytanie ofertowe nr ideAGORA 13/2014 
Podstawa prawna: zasada konkurencyjności i w ramach PO KL 

 

1.  

 

Nazwa i adres 
zamawiającego 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce 

NIP: 821-21-02-933, REGON: 711643331 

2.  Tytuł projektu 
Zamówienie niniejsze jest realizowane w ramach projektu „Model kształcenia przez całe 
życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA - absolwenci kapitałem 
społecznym uczelni”. 

3.  
Tryb 
zamówienia 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną 
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki”.  

4.  
Przedmiot 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji w zakresie: 
a) wynajem sali konferencyjnej: 1 duża, 5 mniejszych, sekretariat konferencji 
b) catering. 

5.  
Szczegółowy 
opis przedmiotu 
zamówienia 

1. Sala konferencyjna: 
a) 1 duża mieszcząca minimum 150 osób, spełniająca następujące wymagania:  

 ustawienie kinowe 

 rozmiar - przynajmniej 2 m2 przestrzeni na uczestnika 

 odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego i/lub całodobowe oświetlenie, 
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość 
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej 

 krzesła: miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego 
człowieka 

 łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz) 

 ekran lub przynajmniej jedna pionowa biała ściana (lub bardzo jasna), na której 
można wyświetlać obraz z rzutnika 

 możliwość swobodnego wietrzenia sali lub wentylacja zapewniająca wymianę 
powietrza  

 klimatyzacja z regulacją temperatury 

 odpowiednia odległość od źródeł hałasu lub wyciszenie sali 

 zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez 
nią lub przebywania osób niebiorących udziału w szkoleniu) 

 wyposażenie sali: komputer mobilny (laptop) z systemem operacyjnym Windows7 
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lub wyżej, oprogramowaniem MS Office, dostęp do Internetu, projektor 
multimedialny (rzutnik), laptop zsynchronizowany z rzutnikiem umożliwiający 
odtwarzanie prezentacji multimedialnych, ekran, flipchart wraz z papierem, papier 
ksero, kolorowe pisaki do pisania na papierze. 

 
b) 5 mniejszych sal (na 30 osób każda) umożliwiających równoczesne prowadzenie 
odrębnych tematycznie warsztatów, spełniających następujące wymagania:  

 rozmiar - przynajmniej 2 m2 powierzchni na uczestnika 

 odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego i/lub całodobowe oświetlenie, 
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość 
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, 

 krzesła: miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego 
człowieka, 

 łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz), 

 ekran lub przynajmniej jedna pionowa biała ściana (lub bardzo jasna), na której 
można wyświetlać obraz z rzutnika,  

 możliwość swobodnego wietrzenia sali lub wentylacja zapewniająca wymianę 
powietrza, 

 odpowiednia odległość od źródeł hałasu lub wyciszenie sali, 

 zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez 
nią lub przebywania osób niebiorących udziału w szkoleniu), 

 wyposażenie sali: komputer mobilny (laptop) z systemem operacyjnym Windows7 
lub wyżej, oprogramowaniem MS Office i dostępem do Internetu, projektor 
multimedialny z możliwością podłączenia komputera, ekran, flipchart, papier, 
kolorowe pisaki 

c) Sekretariat konferencji – wydzielone, dobrze widoczne miejsce w holu (przy 
wejściu głównym) umożliwiające zorganizowanie sekretariatu konferencji, spełniające 
następujące wymagania: 

 wyposażenie: 2 szerokie stoliki (minimalny rozmiar to 70 cm x 150 cm), 2 krzesła  

 odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego i/lub całodobowe oświetlenie, 
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie 

 dostęp do Internetu 

 łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz). 

d) Zaplecze konferencji: 

 osoba do obsługi technicznej przed i w trakcie trwania szkoleń, odpowiedzialna za 
poprawne działanie sprzętu elektronicznego 

 nieograniczony dostęp do sprzętu biurowego: xero, drukarka, skaner 

 łatwy dostęp do toalet 

 dostęp do szatni. 

 

2. Catering dla 150 osób, a w tym: 
a) 1 kolacja standardowa w formie stołu szwedzkiego (serwowana w dniu przyjazdu 
uczestników konferencji – zgodnie z załącznikiem nr 6) składająca się z: 
- 2 ciepłe dania – nie mniej niż 150 g na osobę 
- sera żółtego, twarogu – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 5 rodzajów wędlin – nie mniej niż 150 g na osobę 
- 3 rodzaje pieczywa (chleb pszenny i razowy, bułki) – łącznie co najmniej 150 g na 
osobę 
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- masła, dżemu i miodu w jedorazowych pojemniczkach – po 1 sztuce na osobę 
- 3 rodzajów sałatki – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów warzyw i 3 rodzajów owoców – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów soków owocowych 100% – co najmniej 500 ml na osobę 
- wody gazowanej i niegazowanej butelkowanej (butelki 0,5 l) – co najmniej 2 butelki na 
osobę 
- kawy i herbaty – bez ograniczeń 
- cukier w jednorazowych saszetkach – nie mniej niż 4 g. na osobę 
- dodatki: cytryna, mleko – bez ograniczeń 
b) 1 śniadanie w formie stołu szwedzkiego składające się z: 
- co najmniej jednego dania ciepłego – nie mniej niż 150 g na osobę 
- 5 rodzajów wędlin – nie mniej niż 150 g na osobę 
- sera żółtego, twarogu – łącznie, co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzaje pieczywa (chleb pszenny i razowy, bułki) – łącznie co najmniej 150 g na 
osobę 
- masła, dżemu i miodu w jedorazowych pojemniczkach – po 1 sztuce na osobę 
- 3 rodzajów sałatki – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów warzyw i 3 rodzajów owoców – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów płatków śniadaniowych – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów jogurtów owocowych – po 1 sztuce na osobę 
- mleka – co najmniej 250 ml na osobę 
- 3 rodzajów soków owocowych 100% – co najmniej 500 ml na osobę 
- wody gazowanej i niegazowanej butelkowanej (butelki 0,5 l) – co najmniej 2 butelki na 
osobę 
- kawy i herbaty – bez ograniczeń 
- cukier w jednorazowych saszetkach – nie mniej niż 4 g. na osobę 
- dodatki: cytryna, mleko – bez ograniczeń 
c) 1 obiad składający się z: ·- 2 rodzajów zupy, – co najmniej 250 ml na osobę 
- dania głównego z dodatkami, – co najmniej 450 g na osobę, w tym składnik mięsny 
lub rybny – nie mniej niż 150 g na osobę, (jako dodatek rozumie się ziemniaki, frytki, 
ryż, ser opiekany) ·- deseru, – co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów soków owocowych 100% – co najmniej 500 ml na osobę 
- wody gazowanej i niegazowanej butelkowanej (butelki 0,5 l) – co najmniej 2 butelki na 
osobę 
d) 1 uroczysta kolacja składająca się z: 
- 5 rodzajów przystawek – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 5 rodzajów wędlin – nie mniej niż 150 g na osobę 
- zupy – co najmniej 250 ml na osobę 
- dania głównego z dodatkami – co najmniej 450 g na osobę, w tym składnik mięsny lub 
rybny – nie mniej niż 150 g na osobę (jako dodatek rozumie się ziemniaki, frytki, ryż, ser 
opiekany) 
- 2 rodzaje pieczywa (chleb pszenny i razowy) – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów sałatki – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów warzyw i 3 rodzajów owoców – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- deseru – co najmniej 150 g na osobę 
- 3 rodzajów soków owocowych 100% – co najmniej 500 ml na osobę 
- wody gazowanej i niegazowanej butelkowanej (butelki 0,5 l) – co najmniej 2 butelki na 
osobę 
- kawy i herbaty – bez ograniczeń 
- cukier w jednorazowych saszetkach – nie mniej niż 4 g. na osobę 
- dodatki: cytryna, mleko – bez ograniczeń 
e) 5 barków kawowych (przed każdą z sal szkoleniowych), uzupełnianych według 
potrzeb przez cały dzień szkoleniowy; składający się z: 
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- 4 rodzajów ciastek kruchych – co najmniej 80 g na osobę 
- 3 rodzajów ciasta domowego – łącznie co najmniej 150 g na osobę 
- kawy (najlepiej z ekspresu), herbata (tradycyjna, owocowa, zielona) 
- cukier w jednorazowych saszetkach – nie mniej niż 4 g. na osobę 
- dodatki: cytryna, mleko – bez ograniczeń 
- 3 rodzajów soków owocowych 100% – co najmniej 500 ml na osobę 
- wody gazowanej i niegazowanej butelkowanej (butelki 0,5 l) – co najmniej 2 butelki na 
osobę. 

3. Wymagania dodatkowe odnośnie cateringu: 
- wszystkie posiłki (w tym barek kawowy) powinny być serwowane na ceramicznej 
zastawie stołowej (nie dopuszczalne jest stosowanie naczyń z tworzyw sztucznych) 
- wszyscy uczestnicy konferencji powinni mieć zapewnione miejsce siedzące w czasie 
spożywania posiłków 
- uroczysta kolacja powinna być serwowana w sali wyodrębnionej na wyłączność 
uczestników konferencji, z wykorzystaniem okrągłych stolików 
- przy uroczystej kolacji wymagana jest obsługa kelnerska. 

4. Sala konferencyjna powinna spełniać wymogi polskiego prawa dotyczące warunków 
BHP i przeciw pożarowych (akustyczne, oświetleniowe, sanitarne i jakościowe). 

5. Wszystkie usługi gastronomiczne oraz pomieszczenia udostępnione uczestnikom 
konferencji muszą spełniać wymogi Sanepidu.   

6. Na terenie obiektu, w którym zostanie zorganizowana konferencja, konieczna jest 
możliwość zakwaterowania minimum 150 osób w pokojach jedno i dwuosobowych bez 
dostawek (usługa nie podlega wycenie – noclegi będą rezerwowane i opłacane przez 
uczestników konferencji, według indywidualnych potrzeb). 

7. Wszystkie sale szkoleniowe, miejsca spożywania posiłków objętych cateringiem, jak 
również pokoje noclegowe powinny znajdować się na terenie jednego obiektu. Nie 
dopuszcza się organizacji szkoleń, cateringu i noclegów w różnych, niezależnych od 
siebie obiektach (rozproszonych w różnych punktach miasta/miejscowości).   

8. Sale szkoleniowe powinny być oznakowane, tak aby uczestnicy konferencji mieli 
możliwość swobodnego i samodzielnego poruszania się po obiekcie szkoleniowym.  

9. W salach szkoleniowych powinny być wydzielone miejsca na umieszczenie materiałów 
informacyjnych o realizowanym spotkaniu (wizytówki na drzwiach, roll-up).  

10. Na terenie obiektu powinien być dostępny duży parking (mieszczący minimum 100 aut). 

11. Na terenie obiektu powinno być zaplecze wypoczynkowo-rekreacyjne (mile widziane 
SPA, jacuzzi, basen, miejsce do spacerowania, itp.). 

12. Odległość obiektu od siedziby Collegium Mazovia (Siedlce, ul. Sokołowska 161) nie 
może być większa niż 70 km. 

13. W obrębie obiektu powinien być dostępny łatwy węzeł komunikacyjny (bliskość stacji 
kolejowej i autobusowej). 

6.  
Wspólny Słownik 
Zamówień(CPV) 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji. 

7.  
Termin realizacji 
zamówienia 

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie: 21 - 22 czerwca 2015 r. (zgodnie z 
załącznikiem nr 6).  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konferencji, nie dalej jednak, niż  

miesiąc przed planową datą i po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.  

 

8.  
Kryteria oceny 
ofert 

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) cena – 60%t  
b) kryterium doświadczenie – 20% 
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c) kryterium jakość – 20% 

2. Zamawiający wybierze ofertę, która spełni wymagania  i nie zostanie odrzucona oraz 
uzyska najwyższą liczbę punktów (gdzie: 1% = 1 punkt), obliczoną dla ofert następująco: 

a) cena - liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona 
zostanie wg wzoru podanego poniżej przez podzielenie najniższej oferowanej ceny przez 
cenę oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium, którą 
ustalono na 60%. Przy czym maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 60. 

wzór: C = (Cn : Cb) x 60% x 100 

gdzie: C – wynik punktów w kryterium cena; Cn – najniższa oferowana cena; Cb – cena 
oferty badanej. 

b) kryterium doświadczenie – za każdy pełny rok działalności powyżej 3 lat – 1 pkt, lecz 
nie więcej niż 20 pkt łącznie 

wzór: D = (Db : Dmax) x 20% x 100 

gdzie: D – wynik punktów w kryterium doświadczenie; Db – suma punktów za każdy 
pełny rok działalności powyżej 3 lat; Dmax – oferta z największą oferowaną sumą 
punktów za każdy pełny rok działalności powyżej 3 lat   

c) kryterium jakość – liczba punktów, którą można uzysakć w ramach tego kryterium 
mierzona będzie ilością zorganizowancyh w przeciągu ostatnich trzech lat konferencji 
z udziałem ponad 100 osób potwerdzonych referencją; za konferencję potwierdzoną 
referencją - 1 pkt, lecz nie więcej niż 20 pkt łącznie. 
wzór: J = (Jb : Jmax) x 20% x 100 

gdzie: J – wynik punktów w kryterium jakść; Jb – suma punktów za każdą konferencję 
z udziałem ponad 100 osób potwerdzonych referencją; Jmax – oferta z największą 
oferowaną sumą punktów za każdą konferencję z udziałem ponad 100 osób 
potwerdzonych referencją. 

Suma punktów z poszczególnych kryteriów ustali liczbę punktów poszczególnych ofert. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe 
oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 

W przypadku rozbieżności w treści oferty Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano 
łączną cenę oferty brutto bez względu na sposób jej obliczenia; jeżeli cena oferty podana 
liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę oferty 
podaną słownie. 

9.  

 

Wymagania w 
stosunku do 
Wykonawcy 

 

1. Warunki udziału: 

a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 
czynności, jeśli przepisy prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

b) Wykonawca musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej 
wykonanie zamówienia.  

d) Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za 
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odrzuconą. 

2. Zamawiający nie może udzielić Zamówienia Wykonawcom powiązanym z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe 
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi 
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 
imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 

d) pozostawaniu 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. 

Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

3. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej na 
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego, o których mowa w punkcie 11, potwierdzających spełnianie tych 
warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na 
zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia” 

10.  
Informacje 
dodatkowe 

1. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielenia 
odpowiedzi na pytania Oferentów: Monika Karwowska, e-mail: 
mkarwowska@mazovia.edu.pl, tel. 25 633 30 32 wew. 63. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. 

3. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złoże oferty jest jednoznaczne z akceptacją 
postanowień umowy. 

4. Konferencja realizowana jest w ramach projektu innowacyjnego nadzorowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego ze środków UE. W związku ze 
specyfiką projektów innowacyjnych, która zakłada etapową ocenę realizacji projektu 
będącą wyznacznikiem do dalszego finansowania, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku negatywnej oceny na etapie 
walidacji i zakończenia finansowania projektu przez ze środków UE. Termin walidacji 
przewidziany jest w I kwartale 2015 r.  

5. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa oferent. 

11.  
Sposób 
przygotowania 
oferty 

1. Ofertę sporządzić należy na załączonym do niniejszego zapytania formularzu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1. 

2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

3. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną. 

4. Oferta musi mieć datę sporządzenia. 

5. Na ofercie niezbędne są: adres lub siedziba oferenta, numer telefonu, numer NIP. 

6. W przedstawionej ofercie Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć wszystkie koszty 
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……………………………………… 
podpis Zamawiającego 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. W formularzu oferty należy podać 
cenę całkowitą brutto realizacji zamówienia. 

7. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Do oferty Wykonawca załącza: 

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiące 
załącznik nr 2  

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 

c) wykaz zorganizowanych konferencji z cateringiem na co najmniej 100 osób w ciągu 
ostatnich 3 lat, potwierdzone referencjami, którego wzór stanowi załącznik nr 4 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, potwierdzające dane Wykonawcy i wskazujące osoby 
upoważnione do reprezentacji, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert oraz oświadczenie, że dane te są aktualne na dzień złożenia 
oferty 

e) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania 
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

f) opis obiektu i oferowanych sal wraz ze zdjęciami pod kątem wymagań określonych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (np. broszura reklamowa, folder). 

g) proponowane menu. 

12.  
Miejsce i termin 
składania ofert 

1. Oferty należy przedłożyć na formularzu załączonym do Zapytania ofertowego 
stanowiącym załącznik nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia do godziny 
14.00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie.  

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Collegium Mazovia. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 
ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: 
www.mazovia.edu.pl/mazovia/przetargi 

7. Oferty można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: 
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce. 

8. Oferty należy skałdać w kopertach opisanych w następujacy sposób:  
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ideAGORA 13/2014 Organizacja 
konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA w 
ramach projektu: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z 
uczelnią: ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni” 

13.  Załączniki  

Załącznik nr 1 – Wzór oferty 
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

z Zamawiającym 
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4 – Wykaz zorganizowanych konferencji z usługami cateringowymi 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
Załącznik nr 6 – Ramowy program konferencji 

http://www.mazovia.edu.pl/mazovia/przetargi
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Załącznik nr 1 
do zapytania nr ideAGORA 13/2014 

 
…………………………………… 
          (pieczęć wykonawcy) 

 

 
OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE nr ideAGORA 13/2014  

 
Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia: Organizacja konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad 
modelem ideAGORA w ramach projektu: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - 
absolwenci kapitałem społecznym uczelni” 

Dane Zamawiającego: 

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa; ul. Sokołowska 161; 08-110 Siedlce; NIP 821-21-02-933, 
REGON 711643331 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa 
……………………..……………………………...…………………………………………………………….……… 

Siedziba 
…………………………………………………………………...……………………………………...……………… 

Nr telefonu/fax. …………………………………………………………………………………………………...…… 

NIP ………………………………………………….……… REGON ………..…………………..………………… 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ideAGORA 13/2014 składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za: 

Cenę netto ……..………..……… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

Obowiązujący podatek VAT …..…..… % …………………….……… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

Cena brutto ………………….………zł  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

2. Informacje dodatkowe: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że działalność prowadzę przez ................. lat (podać pełne lata prowadzenia działalności). 

4. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie: 21 - 22 czerwca 2015 r.  

5. Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje 
wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie i projekcie umowy. 



 

 9 

6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowyn nr ideAGORA 13/2014 i uznajemy się za 
związanych z zawartymi w niej postanowieniami. 

7. Oświadczam, że obiekt w którym odbędzie się konferencja posiada możliwość zakwaterowania 
w pokojach jedno lub dwuosobowych bez dostawek ……….…..…….. osób. 

8. Oświadczam, że na terenie obiektu znajduje się parking mieszczący minimum 100 aut. 

9. Oświadczam, że na terenie obiektu znajduje się zaplecze wypoczynkowo-rekreacyjne, a w tym: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczam, iż odległość obiektu od siedziby Collegium Mazovia nie przekracza 70 km. 

11. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania 
ofertowego nr ideAGORA 13/2014 i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy z Zamawiającym na warunkach tam zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

12. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informację niezbędne do rzetelnego sporządzenia 
niniejszej oferty, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

14. Integralną część niniejszej oferty stanowią: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

6) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

7) ………………………………………………………………………………………………………………. 

8) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Miejscowość i data ……………………     …………………………………………. 

(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)  
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Załącznik nr 2  
do zapytania nr ideAGORA – 13/2014 

    
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH 

na potrzeby projektu: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – 
Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 

 

 

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu 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. 

 

 

 

               

      
 ………………………………………………………….. 

data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
do zapytania nr ideAGORA – 13/2014 

 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU* 
w ramach projektu: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – 

Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 

 
 
 
Ja/ My niżej podpisany/i 

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

(imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

działając w imieniu i na rzecz: 

....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam/y że: 

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

3) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 
 
............................ dnia .......................       ......................................................... 
                 (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 

* - Niewłaściwe skreślić.
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Załącznik nr 4 
do zapytania nr ideAGORA – 13/2014 

 
WYKAZ ZORGANIZOWANYCH KONFERENCJI Z CATERINGIEM 

w ramach projektu: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA – 

Absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 

 

Lp. Nazwa konferencji 
Nazwa i adres 
zleceniodawcy 

Liczba 
uczestników 

Data realizacji Krótki opis 

1 

 
 
 
 
 

    

2 

 
 
 
 
 

    

3 

 
 
 
 
 

    

4 

 
 
 
 

    

5 

 
 
 
 
 

    

6 

 
 
 
 
 

    

7 

 
 
 
 
 

    

8 

 
 
 
 
 

    

9 

 
 
 
 
 

    

10 

 
 
 
 
 

    

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego podanych powyżej danych. 
 
 
............................ dnia .......................       ......................................................... 
                 (podpis i pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
do zapytania nr ideAGORA – 13/2014 

WZÓR 
 

UMOWA numer …../G/IA 
 

realizowana w ramach projektu pt.: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią 
– ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działania 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1. 
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, 
 

zawarta w dniu ………………………  roku pomiędzy: 

Collegium Mazovia Innowacyjną Szkołą Wyższą, ul. Sokołowska 161 08-110 Siedlce, NIP: 821-21-02-
933, REGON: 711643331, reprezentowaną przez mgr inż arch. Mariusza Szabłowskiego - Kanclerza zwaną 
dalej w treści Umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą, 

o następującej treści: 

PREAMBUA 

Mając na uwadze, iż: 

1. Zamawiający realizuje projekt „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią – 
ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Działania 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby 
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1. 
„Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, zwany dalej jako Projekt, 

2. Zamawiający na drodze zapytania ofertowego nr ideAGORA 13/2014 – organizacja konferencji 
mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA w ramach projektu „Model 
kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - absolwenci kapitałem 
społecznym uczelni’, zwanego dalej jako Zapytanie, dokonał wyboru Wykonawcy do realizacji 
następującego zamówienia, zwanego dalej jako Usługa: 

2.1. Wynajem sali konferencyjnej: 1 dużej mieszczącej min. 150 osób oraz 5 mniejszych sal (na 30 osób 
każda) wraz z sekretariatem i zapleczem konferencji. 

2.2. Catering dla 150 osób: 1 kolacja standardowa, 1 śniadanie w formie stołu szwedzkiego, 1 obiad, 1 
uroczysta kolacja, 5 barków kawowych. 

1. Szczegółowy opis Usługi oparty na Zapytaniu ofertowym nr ideAGORA 13/2014. 

3.  stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
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4. Szczegółowa oferta na wykonanie Usługi złożona przez Wykonawcę do Zapytania (zwana dalej jako 
Oferta) stanowi Załącznik nr 2. 

5. Wzór Protokołu realizacji usługi stanowi Załącznik nr 3. 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca podejmuje się organizacji konferencji mainstreamingowej 
podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w 
oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni” w zakresie: 

1.1. Wynajmu sali konferencyjnej: 1 dużej mieszczącej min. 150 osób oraz 5 mniejszych sal (na 30 
osób każda) wraz z sekretariatem i zapleczem konferencji. 

1.2. Cateringu dla 150 osób: 1 kolacja standardowa, 1 śniadanie w formie stołu szwedzkiego, 1 obiad, 
1 uroczysta kolacja, 5 barków kawowych. 

1.3. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis Usługi, stanowi integralną część umowy niniejszej Umowy i 
jest zgodny z zapytaniem ofertowym nr ideAGORA 13/2014. 

2. Łącznie Usługa realizowana przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy obejmuje organizację 
konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA na 150 osób. 

3. Catering w ramach Usługi realizowany będzie w godzinach trwania konferencji mainstreamingowej 
podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA, ustalonych przez Zamawiającego na podstawie 
zaakceptowanego menu. 

4. Zamawiający najpóźniej na 7 dni roboczych przed konferencją mainstreamingową podsumowującą pracę 
nad modelem ideAGORA przekaże Wykonawcy ostateczną wersję programu konferencji z 
wyszczególnionymi godzinami posiłków oraz potwierdzi menu. 

5. Przygotowane przez Wykonawcę posiłki i sposób ich przygotowania i serwowania muszą spełniać normy 
jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania 
i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia t. j. Dz.U.2010.136.914 z późniejszymi zmianami). 

6. Adres świadczenia Usługi: ………………………………………………………………………… 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie obiektu, w którym zostanie zorganizowana Usługa 
miejsca noclegowe (z dnia 21 na 22 czerwca oraz z 22 na 23 czerwca) dla 150 uczestników konferencji. 
Noclegi będą rezerwowane i opłacane przez uczestników konferencji, według indywidualnych potrzeb. 
Zamawiający nie ponosi kosztów zakwaterowania uczestników konferencji mainstreamingowej 
podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA. 

8. Realizacja Usługi nastąpi w oparciu o wymogi określone w charakterystyce przedmiotu zamówienia 
określone w zapytaniu nr ideAGORA -13/2014 do złożenia ofert na realizację usługi cateringu w ramach 
projektu. 

9. Zlecenie wykonania Usługi następuje w celu realizacji projektu „Model kształcenia przez całe życie w oparciu 
o trwałą relację z uczelnią - ideAGORA absolwenci kapitałem społecznym Uczelni”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

§ 2. 
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1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w wysokości 
……………………………….. zł brutto. Wynagrodzenie jest finansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Posiada numer identyfikacyjny NIP 
................................ 

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Posiada numer identyfikacyjny 

NIP 821-21-02-933 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie wykonaną Usługę potwierdzoną protokołem realizacji Usługi, 
podpisanym przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i przez Zamawiającego lub 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. W związku ze współfinansowaniem umowy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia niezwłocznie, w razie kontroli, 
wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia (w tym dokumentów finansowych) 
Instytucji Pośredniczącej, Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom w zakresie 
prawidłowości realizacji Projektu. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Usługę terminowo i bez usterek, z zachowaniem należytej 
staranności. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może 
naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za opóźnienia w dostarczeniu Usługi w wysokości 0,2% wartości umownej za każdą godzinę 
opóźnienia, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę 

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% całości przedmiotu zamówienia. 

3. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

4. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób 
nienależyty Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia w kwocie wynikającej z kar 
umownych określonych w niniejszym paragrafie lub anulowania umowy bez wypłaty odszkodowania. 

5. Potwierdzeniem prawidłowego i kompletnego wykonania Usługi jest podpisany przez Strony Protokół z 
realizacji Usługi. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

§ 4. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
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2. Konferencja realizowana jest w ramach projektu innowacyjnego nadzorowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W związku ze specyfiką 
projektów innowacyjnych, która zakłada etapową ocenę realizacji projektu będącą wyznacznikiem 
dalszego finansowania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w 
przypadku negatywnej oceny projektu na etapie walidacji i zakończenia finansowania projektu ze środków 
UE. Termin walidacji przewidziany jest w I kwartale 2015 r.  

§ 5. 

1. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia 
w przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z realizacji niniejszej umowy. 

2. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

§ 6. 

Wszelkie pisma i oświadczenia, z którymi niniejsza umowa wiąże jakiekolwiek skutki, przesyłane będą drogą 
elektroniczną na następujące adresy e-mail:  

1) Wykonawca: ................................................................,  

2) Zamawiający: …………………………………………,  

z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy lub ustaw, które przewidują inną formę dla składania 
oświadczeń. 

§ 7. 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

3. Sprawy sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozpatrzeniu 
przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

………..……..……...    ………….……………… 

WYKONAWCA                                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

Załączniki do niniejszej umowy: 

2. Załącznik nr 1  - Szczegółowy opis Usługi oparty na Zapytaniu ofertowym nr ideAGORA 13/2014. 

3. Załącznik nr 2 - Szczegółowa oferta na wykonanie Usługi złożona przez Wykonawcę do zapytania 
ideAGORA 13/2014. 

4. Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu realizacji usługi. 
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Załącznik nr 3 
do umowy nr ….. z dnia ….. 

Zamawiający 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Wykonawca 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Protokół realizacji usługi 
do zapytania ofertowego nr ideAGORA – 13/2014 

 

w związku z organizacją konferencji mainstreamingowej podsumowującej pracę nad modelem ideAGORA w 

ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA - 

absolwenci kapitałem społecznym uczelni” w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu 

o trwałą relację z uczelnią: „ideAGORA - absolwenci kapitałem społecznym uczelni” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – Poddziałanie 4.1.1. 

1. Protokół sporządzono w dniu .............................................. 

2. Zamawiający potwierdza należyte wykonanie Usług wynikających z umowy ................ z dnia .............. 

3. W związku z uwagami i zastrzeżeniami na podstawie zawartej umowy, o których mowa w pkt. 2 

niniejszego protokołu, strony ustaliły co następuje: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

4. Zamawiający wyraża zgodę/ nie wyraża zgody Wykonawcy do wystawienia faktury częściowej/ końcowej 

za wykonane usługi. 

 
 
 
 
…………………………………………………..…     …………………………………………………… 

w imieniu Zamawiającego        w imieniu Wykonawcy 
(data, imię i nazwisko, podpis)        (data, imię i nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 6 
do zapytania nr ideAGORA – 13/2014 

 

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI MAINSTREAMINGOWEJ 
PODSUMOWUJĄCEJ PRACĘ NAD MODELEM ideAGORA 

w ramach projektu: „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideAGORA - 
absolwenci kapitałem społecznym uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 

 

21 czerwca 2014 r. 

Do godz. 18.00 – Przyjazd i rejestracja uczestników konferencji 

19.00 – Kolacja powitalna 

 

22 czerwca 2014 r. 

  7.00 –   8.30 – Śniadanie 

  9.00 – 13.00 – Program merytoryczny konferencji 

13.00 – 14.00 – Obiad 

14.00 – 18.00 – Program merytoryczny konferencji 

19.00 – 21.00 – Uroczysta kolacja podsumowująca konferencję 

 

 

 


