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Kraków, dn.  11 kwietnia 2019r. 

          

 

Szanowni Państwo, 

 

 

 wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oszacowaliśmy koszt uruchomienia 

działalności Klastra, zdolnego aplikować w perspektywie unijnego budżetu na lata 2014-

2020 i następnej o środki na realizację różnorodnych projektów, klastra, który w ciągu roku 

może uzyskać certyfikację Ministerstwa Energii. Poniżej przedstawiamy ofertę Cluster 

Management na doradztwo w zakresie założenia i bieżącego funkcjonowania Klastra. Przy 

tym  oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, poparte współpracą z 

kilkudziesięcioma inicjatywami klastrowymi w Polsce oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

 

OFERTA 

Usługa w wersji podstawowej polegać będzie na:  

1) Założeniu Klastra, w szczególności: 

 

a) prowadzeniu warsztatów na temat tworzenia i funkcjonowania klastrów z podmiotami 

przystępującymi do inicjatywy 

b) przygotowaniu dokumentacji powołującej Klaster do życia, w szczególności: 

 

i) deklaracje wstąpienia/wystąpienia 

ii) ankiety potrzeb  

iii) analiza potrzeb uczestników powiązania 

iv) umowa klastra 

v) deklaracje współpracy  

vi) struktura organizacyjna 

vii) regulaminy 

viii) powołanie Rady Klastra 

ix) uchwały Rady Klastra 

x) protokoły posiedzeń Rady Klastra 

 

c) przygotowaniu materiałów informacyjnych, w szczególności: 

i) notatka prasowa/informacja dla mediów 

ii) materiały merytoryczne do zamieszczenia na stronie www lub w czasopismach 
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d) opracowaniu planu finansowania dla Klastra 

e) opracowaniu założen do strategii rozwoju klastra 

 

2) Generowaniu Projektów w szczególności: 

 

a) analizie potrzeb Klastra 

b) wykreowaniu Projektów Klastra 

c) przygotowaniu Projektów Klastra do prezentacji dla interesariuszy 

d) analizie możliwości pozyskania unijnych dotacji na wykreowane Projekty 

e) przygotowaniu budżetu Projektów wybranych do pozyskania dotacji 

f) przygotowaniu harmonogramu aplikacji o dotację i realizacji Projektów 
 

3) Rozwijaniu Klastra w szczególności: 

 

a) analizie jakości Klastra 

b) stymulacji i bieżącym monitorowaniu procesów podnoszenia jakości 

c) bieżącym prowadzeniu dokumentacji Klastra, zarządzaniu obiegiem dokumentów, 

organizacji spotkań, protokołowaniu, raportowaniu, sprawozdawczości 

d) przyciągnięciu do Klastra nowych podmiotów 

e) nawiązaniu współpracy Klastra z partnerami w kraju i zagranicą 

f) nawiązaniu współpracy z mediami zewnętrznymi (prasa/radio/telewizja/Internet) 

g) budowaniu marki Klastra i udziale w kampaniach medialnych oraz konferencjach 

 
 

Usługi dodatkowe: 

a. przygotowanie strategii rozwoju klastra  i/lub strategii pod certyfikację Ministerstwa 

Energii 

b. przygotowanie wniosków aplikacyjnych dla potrzeb pozyskania dofinansowania na 

wybrane Projekty wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności opracowaniami 

typu biznes plan czy studium wykonalności; 

c. zarządzanie realizowanymi Projektami wraz z rozliczaniem, sprawozdawczością i 

udziałem w kontrolach; 

d. szkolenia z możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego przez Klaster 

lub podmioty w inicjatywie; 

e. opracowanie strony www, wraz z treścią materiałów do zamieszczenia; 

f. bieżące prowadzenie strony internetowej i stron skojarzonych, w tym zapisów na 

portalach społecznościowych; 

g. opracowanie materiałów reklamowych: logotyp, wzory materiałów biurowych (np. 

wizytówki, roll-up, teczki), zdjęcia do celów promocji klastra i jego projektów ; 

h. organizacja wspólnych kampanii marketingowych, promujących firmy klastra. 
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Cena za wykonanie usług: 

 

➢ w wersji podstawowej (usługi wyszczególnione w punktach nr 1, 2 i 3), stawka 

miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3 600,00 zł netto (słownie: trzy tysiące 

sześćset złotych 00/100) ; 

➢ z usług dodatkowych – cena oszacowana zostanie odrębnie w zależności od 

wybranej opcji, rodzaju usługi i potrzeb bieżących klienta. Po oszacowaniu oferta 

zostanie przedstawiona w formie pisemnej do akceptacji Zamawiającego. Po 

ustaleniu usługi i jej ceny zostanie podpisana dodatkowa umowa na jej realizację, 

niezależna od umowy na usługi wykonywane w wersji podstawowej.  

 

Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty Zleceniobiorcy, w szczególności 

koszty materiałów, robocizny, wydruków. Do wartości kwot netto doliczony zostanie 

podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury (obecnie w 

wysokości 23%). 

 

Niniejsza oferta obowiązuje przez 30 dni. 

 

 

 

       Z nadzieją na współpracę 

        

Edyta Pęcherz – Prezes Zarządu 

Ekspert ds. Funduszy Europejskich 

i Klasteringu 

tel. 501433632  

e-mail: ep@edytapecherz.pl 
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