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Świebodzin, 14 maja 2014 r.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Klub Przyrodników uprzejmie prosi o ofertę na:
Wynajem sali konferencyjno szkoleniowej na terenie Puszczy Drawskiej na ok. 40 osób na
jednodniowe warsztaty (konieczne zapewnienie sali i ekranu umoŜliwiającego wyświetlanie prezentacji,
posiadanie projektora mile widziane ale nieobowiązkowe), oraz zorganizowanie serwisu kawowego
oraz obiadu.
Warsztaty planujemy zorganizować między 28 maja a 10 czerwca 2014 r.
MoŜna złoŜyć oferty wariantowe w zakresie proponowanych rozwiązań, ale nie moŜna ofert częściowych.
W ofercie naleŜy podać:
1. opis miejsca,
2. koszty (cena brutto) sali,
3. koszty (cena brutto) serwisu kawowego i obiadu na 1 osobę (płatność wg rzeczywistej liczby
uczestników; liczbę zgłoszonych podamy z wyprzedzeniem 2 dni), proponowane menu (moŜe
być wariantowe),
4. wolne terminy w okresie 28 maja a 10 czerwca 2014 r.
Zamawiający oceni oferty na podstawie sumy punktów uzyskanej za następujące kryteria:
1. ceny, przy załoŜeniu 40 uczestników, (40%),
2. minimalizacją dojazdów uczestników (suma odległości od nadleśnictw Puszczy Drawskiej) i
prelegentów (20%),
3. minimalizacją odległości dojazdu do najbliŜszych obiektów torfowiskowych nadających się do
prezentacji terenowej (20%),
4. standardem miejsca, ocenionym na podstawie Państwa oferty przez Zamawiającego (20%).
Na podstawie dokonanej oceny, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą lub zwróci się o
uszczegółowienia ofert; zastrzega sobie teŜ prawo nie zawarcia umowy z Ŝadnym z wykonawców.
Z wybranym wykonawcą Zamawiający zawrze umowę pisemną która będzie mogła być zmieniona na
podstawie zasad kodeksu cywilnego w przypadku zajścia nie przewidywanych obecnie okoliczności
uzasadniających zmianę.
Postępowanie dotyczy wyboru wykonawcy usługi o wartości < 14000 EUR i nie stosuje się do niego
Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-099/09 Kontynuacja
ochrony ekosystemów mokradłowych Puszczy Drawskiej dofinansowanego ze środków EFRR.
Oferty prosimy przedstawić do dnia 19 maja 2014 r. do godziny 10, przez przesłanie w formie pliku
PDF pocztą elektroniczną na adres email Klubu kp@kp.org.pl. Do kontaktu z oferentami upowaŜniony
jest Paweł Pawlaczyk, pawpawla@wp.pl; tel. 600482119.

