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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327930-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez
2015/S 181-327930
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nowogrodzka 47a, pok. 105, Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki,
Warszawa 00-695, POLSKA. Tel.: +48 223907401. Faks: +48 222013408. E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.9.2015, 2015/S 177-321743)

Przedmiot zamówienia:
CPV:79952000
Usługi w zakresie organizacji imprez
Zamiast:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja gali „LIDER 2015” oraz działań jej towarzyszących.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in. zapewnienie sali oraz usługi cateringowej, organizacja i bieżąca obsługa
Gali, przygotowanie materiałów drukowanych oraz druk, a także opracowanie szczegółowego scenariusza. Gala
(jeden dzień) odbędzie się w październiku 2015 r. Zamawiający prosi o wskazanie możliwych terminów (druga połowa
października 2015 r.) realizacji Gali w zaproponowanej lokalizacji. Zamawiający z przedstawionych terminów wybierze
jeden. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub realizacji Gali w listopadzie lub w grudniu 2015
r. Weźmie w niej udział ok. 100 osób.
2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zwana SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 141 704,18 EUR
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Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in. zapewnienie sali oraz usługi cateringowej, organizacja i bieżąca obsługa
Gali, przygotowanie materiałów drukowanych oraz druk, a także opracowanie szczegółowego scenariusza. Gala
(jeden dzień) odbędzie się w październiku 2015 r. Zamawiający prosi o wskazanie możliwych terminów (druga połowa
października 2015 r.) realizacji Gali w zaproponowanej lokalizacji. Zamawiający z przedstawionych terminów wybierze
jeden. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub realizacji Gali w listopadzie lub w grudniu 2015
r. Weźmie w niej udział ok. 100 osób.
2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zwana SIWZ.
3. Łączna szacunkowa wartość zamówienia obejmująca niniejsze zamówienie oraz planowane zamówienia tożsame
wynosi 598 686 PLN netto, tj. 141 704,18 EUR, w tym:
— szacunkowa wartość niniejszego zamówienia 178 686 PLN netto, tj. 42 293,55 EUR,
— wartość planowanych zamówień tożsamych zł 420 000 PLN netto, tj. 99 410,64 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 141 704,18 EUR.
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