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Zapytanie ofertowe
dotyczące zapewnienia udziału eksperta do przeprowadzenia wykładu i moderowania spotkania
regionalnego dla podmiotów zainteresowanych tematyką gospodarki cyrkularnej, będącego
elementem projektu pn. „Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki
regionalnej” REPLACE, współfinansowanego ze środków Interreg Europa
Nazwa i adres Zamawiającego:
Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa wygłoszenie wykładu otwierającego wydarzenie,
moderowanie dyskusji oraz podsumowanie wyników podczas regionalnego spotkania
tematycznego w ramach projektu „Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie
instrumentów polityki regionalnej” REPLACE (Interreg Europa);
b) Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat gospodarki cyrkularnej,
związanych z nią modelami gospodarczymi wśród przedsiębiorstw i wskazanie powiązanych
z modelami łańcuchów wartości. Podczas spotkania przewiduje się 1-2 wystąpienia w formie
prezentacji, przeprowadzone przez podmioty zainteresowane tematyką projektu, chcące
podzielić się własnymi doświadczeniami w zakresie gospodarki cyrkularnej.
c) Po panelu związanym z prezentacjami nastąpi panel dyskusyjny, moderowany przez
eksperta, podczas którego każdy z uczestników będzie mógł zabrać głos w celu omówienia
nurtujących kwestii.
d) Spotkanie odbędzie w Łodzi, w listopadzie/grudniu 2020 r. i będzie trwać 2-3 godziny
(szczegółowe informacje zostaną podane maksymalnie na miesiąc przed planowanym
terminem spotkania).
e) Obowiązkiem

Wykonawcy

jest

zapewnienie

eksperta

w

tematyce

gospodarki

cyrkularnej, związanych z nią modeli gospodarczych oraz zagadnień dotyczących
optymalizacji łańcuchów wartości.
Do zadań eksperta należy:
−

poprowadzenie w trakcie wydarzenia jednego wystąpienia w formie trwającego ok. 30
minut wykładu stanowiącego wprowadzenie do tematyki spotkania,

−

przedstawienie obecnej sytuacji gospodarczej w Województwie Łódzkim pod względem
struktury modeli biznesowych,
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−

moderowanie dyskusji po panelu z prezentacjami,

−

podsumowanie prezentacji i dyskusji.

Wymagania dla eksperta:
−

Udział w ciągu ostatnich 3 lat w roli prelegenta lub moderatora w minimum 4
wydarzeniach o tematyce dotyczącej gospodarki cyrkularnej oraz związanych z nią
modeli biznesowych;

−

Znajomość specyfiki gospodarczej wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
Województwa Łódzkiego.

2. Termin realizacji zamówienia
Po dokonaniu wyboru Wykonawcy, nastąpi podpisanie umowy dotyczącej realizacji usługi, która
nastąpi

w listopadzie/grudniu 2020 r. (szczegółowe informacje zostaną podane maksymalnie na

miesiąc przed planowanym terminem spotkania).
3. Dane do kontaktu
tel. 042 663 38 07, e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.
4. Tryb zapytania
a) Wykonawca może złożyć ofertę tylko za pośrednictwem aplikacji webowej. Oferta powinna
zawierać wypełniony załącznik do zapytania: zał. 1 – Formularz ofertowy i wykaz
doświadczenia eksperta. Oferta złożona w innej formie oraz bez wymaganego załącznikanie
będzie oceniana i brana pod uwagę w ramach procedury niniejszego zapytania ofertowego.
b) Wykonawcy składającemu oferty nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania
od czynności Zamawiającego.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz bez podawania przyczyn.
d) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamieści informację
dokonaniu tej czynności na stronie internetowej.
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