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Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 

 Opis przedmiotu zamówienia  

 
 
1. OZNACZENIA KODU CPV - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (KOD I OPIS): 

98390000-3 Inne usługi 
 
2. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia udziału 
przedstawicieli Zamawiającego w wydarzeniach branżowych poprzez m.in. rezerwację, 
zakup i dostarczenie biletów wstępu/identyfikatorów w czasie trwania umowy, tj. od daty jej 
zawarcia do dnia 15.12.2018 r. w związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu 
pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez 
dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. 

 
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój 
powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych 
inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.  
 
Celami pośrednimi projektu są:  
- wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej Łodzi oraz regionu w oparciu  

o istniejący potencjał gospodarczy i społeczny,  
- promocja łódzkich przedsiębiorców,  
- stworzenie aktualnej oferty inwestycyjnej Łodzi wraz z wizytówkami łódzkich 

przedsiębiorców,  
- promocja Łodzi jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów,  
- stymulowanie internacjonalizacji łódzkich przedsiębiorstw.  
 
Zakładanym wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego jest liczba kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.  
 
Grupą docelową i głównymi odbiorcami projektu są przedsiębiorcy z regionu łódzkiego. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
1) Zapewnienie udziału przedstawicieli Zamawiającego poprzez rezerwację i zakup biletów 

wstępu/identyfikatorów na Sourcing in Emerging Europe  (27-28.03.2018 r.), 
Konferencj ę Aspire (05.2018 r.), European  Outsourcing Summit  (12-13.06.2018 r.), 
Konferencj ę ABSL (06-08.06.2018 r.), USA-Europe Shared Services Summit & 
Awards (20.06.2018 r.), XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju  (09.2018 r.), 
Deloitte Annual SSC Summit (11.2018 r.) i Galę rozdania nagród Eurobuild Awards  
(06.12.2018 r.), zgodnie z regulaminem organizatorów ww. wydarzeń. Wykonawca 
przekaże bilety/identyfikatory Zamawiającemu każdorazowo nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem wydarzenia branżowego, chyba, że regulamin organizatora mówi inaczej  
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(np. odbiór biletu/identyfikatora jest możliwy tylko na miejscu wydarzenia i w dniu 
wydarzenia). Zamawiający wymaga, aby na identyfikatorach/biletach na wydarzenia 
branżowe przedstawiciele Zamawiającego widnieli jako Miasto Łódź/ City of Lodz. 

 
2) Udział przedstawicieli Zamawiającego w międzynarodowych wydarzeniach branżowych 

obejmuje: 
a) Sourcing in Emerging Europe  (27-28.03.2018 r., Londyn, Wielka Brytania) 

• zapewnienie uczestnictwa do 2 przedstawicieli Zamawiającego w Konferencji, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na akcesoriach konferencyjnych, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na torbach rejestracyjnych, 
• zapewnienie przedstawicielom Zamawiającego 5 spotkań z decydentami firm.  

 
b) Konferencja Aspire  (05.2018 r., Kraków) 

• zapewnienie uczestnictwa do 2 przedstawicieli Zamawiającego w Konferencji, 
• zamieszczenie podstrony sponsorskiej Zamawiającemu na stronie internetowej 

Konferencji, 
• zamieszczenie podstrony sponsorskiej Zamawiającego w aplikacji mobilnej 

Konferencji. 
 
c) European  Outsourcing Summit  (12-13.06.2018 r., Bruksela, Belgia) 

• Zapewnienie uczestnictwa 2 przedstawicieli Zamawiającego w Konferencji. 
 
e)   Konferencja ABSL  (06-08.06.2018 r., Poznań, „Supporting City Partner”) 

• Zapewnienie uczestnictwa do 4 przedstawicieli Zamawiającego w Konferencji, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na stronie internetowej Konferencji, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego w mailach wysyłanych do uczestników 

Konferencji, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na ekranach pomiędzy prezentacjami i panelami, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na ekranach we foyer, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego w aplikacji mobilnej Konferencji, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na ściance sponsorskiej, 
• możliwość zaproponowania osób do udziału w panelu dyskusyjnym. 
•  

f)  USA-Europe Shared Services Summit & Awards  (20.06.2018 r., Nowy Jork, USA) 
• Zapewnienie uczestnictwa 2 przedstawicieli Zamawiającego w Konferencji  

i Gali. 
 

g) XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju  (09.2018 r., pakiet „I”) 
• Zakup pakietu promocyjnego „I” obejmującego: 

1. zapewnienia uczestnictwa w konferencji jednej osoby reprezentującej Partnera 
(koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem ponosi Partner, ryczałtem 
przed Forum); 

2. przyznania Partnerowi możliwości posługiwania się tytułem: „Partner XXVII Forum 
Ekonomicznego” w działaniach komunikacyjnych prowadzonych przez Partnera; 

3. przydzielenia kodu dostępu zarejestrowanym uczestnikom do elektronicznego 
serwisu informacyjnego dla gości Forum (INFOFORUM), zamieszczenia 
w serwisie danych informacyjnych o uczestnikach, o których mowa w pkt 1 (imię, 
nazwisko, stanowisko, krótki życiorys);  

4. zamieszczenia kolorowej reklamy w wydawnictwie Brands of the Leaders; 
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5. zamieszczenia w wydawnictwie Lista uczestników Forum Ekonomicznego, 
w części dotyczącej Partnerów, informacji o działalności Partnera (zawierającej 
max 500 znaków ze spacjami); 

6. zamieszczenia logotypu Partnera w wydawnictwie Lista uczestników Forum 
Ekonomicznego, w części dotyczącej Partnerów; 

7. zamieszczenia w wydawnictwie Lista uczestników Forum Ekonomicznego 
informacji o osobie reprezentującej Partnera (zawierających max 300 znaków ze 
spacjami), o których mowa w pkt 1; 

8. zamieszczenia w wydawnictwach Forum Ekonomicznego („Program Forum 
Ekonomicznego”, „Lista uczestników Forum Ekonomicznego”, „Brands of the 
Leaders”) informacji o tym, że Partner jest Partnerem Forum Ekonomicznego; 

9. przesłania, po zakończeniu Forum Ekonomicznego na adres osoby reprezentującej 
Partnera, materiałów podsumowujących obrady Forum; 

10. zaproszenia do udziału w obradach Forum Ekonomicznego dodatkowych osób 
reprezentujących Partnera po uiszczeniu przez Partnera opłaty konferencyjnej za 
każdą z osób oraz pokryciu kosztów związanych z zakwaterowaniem 
i wyżywieniem, ryczałtem przed Forum. Osoby zgłoszone przez Partnera mają 
zapewnioną rejestrację w pierwszej kolejności; 

11. zamieszczenia na stronie http://forum-ekonomiczne.pl, w części dotyczącej 
Partnerów Forum, informacji o Partnerze (o której mowa w pkt 5) wraz z linkiem do 
strony Partnera oraz logotypem Partnera; 

12. zamieszczenia informacji, o której mowa w pkt 5 wraz z logotypem Partnera 
w wewnętrznym systemie informacji elektronicznej Forum Ekonomicznego 
(INFOFORUM) dostępnym dla gości w trakcie trwania Forum; 

•  Zapewnienie uczestnictwa 2 przedstawicieli Zamawiającego w Forum. 
 

h) Deloitte Annual SSC Summit  (11.2018 r.)  
• zapewnienie uczestnictwa do 2 przedstawicieli Zamawiającego w Konferencji, 
• zamieszczenie logo Miasta na stronie internetowej Konferencji, 
• zamieszczenie profilu i adresu strony internetowej Zamawiającego na stronie 

internetowej Konferencji, 
• zamieszczenie logo Zamawiającego na banerach reklamujących Konferencję, 
• zapewnienie dostępu do grupy na LinkedIn stworzonej na potrzeby Konferencji, 
• możliwość zostania sponsorem wi-fi. 

 
i) Gala rozdania nagród Eurobuild Awards  (06.12.2018 r.)   

• Zapewnienie uczestnictwa 4 przedstawicieli Zamawiającego w Gali, 
• Zapewnienie możliwości umieszczenia materiałów informacyjno-promocyjnych 

Zamawiającego w wyznaczonym miejscu podczas Gali, 
• Zamieszczenie 1-stronicowej reklamy Zamawiającego w wydaniu magazynu   

Eurobuild CEE dystrybuowanym podczas Gali.  
 

3) Zamawiający przekaże imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego biorących udział  
w poszczególnych wydarzeniach branżowych do 14 dni  przed datą wydarzenia.  

 
4) Na prośbę organizatorów wydarzenia Wykonawca przekaże materiały informacyjne 

i zdjęcia Zamawiającego otrzymane uprzednio od Zamawiającego. 
 
5) Obowiązkiem Wykonawcy jest uiszczenie wszelkich opłat rejestracyjnych i innych kosztów 

związanych z udziałem Zamawiającego w wydarzeniach branżowych. 
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Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówieni a, zawarte s ą we wzorze 
umowy. 

 


