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Wrocław, dn. 11.04.2022 r.  

 

Zapytanie ofertowe 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych na 

wykonanie usługi polegającej na wystąpieniu w roli eksperta-prelegenta podczas jednodniowego 

spotkania promującego polsko-czeską współpracę transgraniczną i kulturę czeską podczas   

„Wydarzenia Rocznego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska” w ramach projektu 

„Wdrażanie Czechy 2022-2023” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz z budżetu województwa 

dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.  

 

Zakres usługi obejmuje: 

1. Planowana usługa obejmuje wystąpienie w charakterze eksperta-prelegenta w jednodniowym 

spotkaniu promującym polsko-czeską współpracę transgraniczną i kulturę czeską.  

Integralnym elementem spotkania będzie panel dyskusyjny. Spotkanie będzie skierowane 

m.in. do potencjalnych Wnioskodawców oraz Beneficjentów Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska. Ekspert-prelegent w szczególności będzie zobowiązany do: Przygotowania 

wystąpienia/wykładu związanego z kulturą czeską, związków i zbliżenia obu krajów.  

2. Aktywnego udziału w panelu dyskusyjnym i rozmowach w trakcie trwania spotkania. 

3. Pełnej dyspozycyjności  w czasie trwania spotkania (maks. przedział czasowy: od 10.00-17.00). 

Informacje dodatkowe: 

1. Organizacja jednodniowego spotkania jest planowana w IV kw. 2022 roku, spotkanie odbędzie 

się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. 

2. Wykonawca we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty podróży, wyżywienia, 

zakwaterowania  i noclegu związane z realizacją usługi. 

3. Ostateczny termin i miejsce spotkania zostaną przekazane Wykonawcy nie później niż 21 dni 

przed datą spotkania.  

4. Zamawiający przekaże ostateczną agendę nie później niż 7 dni przed datą spotkania. 

 

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 

Wymagania dotyczące Eksperta - Prelegenta: 

a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych w kierunku: dziennikarstwo, i/lub 
komunikacja społeczna, i/lub media społecznościowe, i/lub stosunki międzynarodowe, 
i/lub politologia; 

b) doświadczenie zawodowe w charakterze eksperta/prelegenta/wykładowcy w dziedzinie 
kultury czeskiej;  
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c) dorobek w postaci min. 2 publikacji o tematyce kultury i/lub historii Czech i/lub współpracy 
polsko-czeskiej; 

d) ogólna znajomość programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska. 
 

Oferty z wyceną usługi w formie załączonej tabeli prosimy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 

dn. 19 kwietnia 2022 r. drogą mailową na adres: marta.kaczur@dolnyslask.pl 
 
Cena oferty powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

Rodzaj usługi 
Kwota netto 

(PLN) 
Kwota brutto 

(PLN) 

Usługa eksperta-prelegenta podczas jednodniowego 
spotkania promującego polsko-czeską współpracę 
transgraniczną i kulturę czeską podczas   
„Wydarzenia Rocznego Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska” 

  

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania określone w „Kryteriach wyboru 
wykonawcy usługi” i na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie okażę stosowne dokumenty 
poświadczające spełnianie powyższych kryteriów. 

 
Usługa planowana do realizacji poza ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 
pkt 1. 
 
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
 
Osoba do kontaktu: 
Marta Kaczur  tel.: +48 74 667 09 90 
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