EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA

projekt: SŁOWIAOSKIE SŁOWA / nr. 0073.04.j.2.210410.1.07
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
środków budżetu paostwa przy wsparciu Euroregionu Nysa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieo publicznych)
Zamawiający

Przedmiot
zamówienia

Opis
zamówienia

Miejski Dom Kultury „Muflon”, 58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 172
NIP 611-181-45- 59, REGON P-230913410
W imieniu, którego działa: Aleksandra Jarocioska- dyrektor
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktów, w tym udzielania
odpowiedzi na pytania Oferentów
Barbara Mendyk, e-mail: muflon@sobieszow.pl
KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROJEKTU
pn. SŁOWIAOSKIE SŁOWA organizowany przez MDK „Muflon” w Jeleniej Górze.
Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu paostwa
przy wsparciu Euroregionu Nysa
Usługa polegad będzie na współpracy z zamawiającym w zakresie organizacji
i przebiegu działao programowych opracowanych wcześniej przez zamawiającego
w projekcie: SŁOWIAOSKIE SŁOWA:
opracowad zawartośd wydawnictw (plakat, katalog, ulotka, zaproszenie)
promujących imprezę
badanie rynku i zamówienia w zakresie wyżywienia, noclegów i przewozu
uczestników warsztatów oraz ekspertów
prowadzenie dokumentacji działao projektu
archiwizowanie wszystkich materiałów promocyjnych dot. projektu
przygotowanie i prowadzenie list obecności uczestników projektu
protokołowanie przeprowadzonych działao oraz wykonanych usług
wykonanych przez zrealizowanych na wcześniejsze zamówienie
organizatora
przygotowanie i opracowanie harmonogramów działao (plan godzinowy)
prowadzeni korespondencji z partnerem projektu w języku niemieckim
i języku polskim
współpraca z specjalistami i referentami podczas działao projektowych
Koordynator musi spełniad następujące warunki:
znajomośd języka niemieckiego minimum na poziomie B1 – B2
doświadczenie w zakresie współpracy zagranicznej min. 1 rok
(udokumentowane)
doświadczenie w organizacji imprez/projektów (udokumentowane)
doświadczenie w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej (udokumentowane)
wykształcenie wyższe (udokumentowane)

Termin
realizacji

01.03.2011 – 30.06.2011

Forma płatności

Kryteria oceny
ofert
Sposób
realizacji
Termin
składania ofert
Sposób
składania ofert
Sposób
przygotowania
oferty

Po wykonaniu zadania:
do dnia 30.06.2011

Cena 50 %
Doświadczenie 30 %
Znajomośd języka niemieckiego 20 %
Według wskazanych terminów
28.02.2011r.
na adres emailowy: muflon@sobieszow.pl lub fax nr 0757553770
z dopiskiem: OFERTA – KOORDYNATOR MERYTORYCZNY – SŁOWIAOSKIE SŁOWA
wg załącznika nr 1

