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Świebodzin, 14 maja 2012
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Klub Przyrodników zamierza zorganizować w dniach 25-26 czerwca br. dwudniową
konferencję informacyjno – szkoleniową dla około 40 osób na terenie Sudetów Środkowych.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona i odtwarzanie siedlisk
hydrogenicznych w Sudetach” POIS.05.01.00-00-198/09 współfinansowanego ze środków
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie jest realizowane z
zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków
– wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku, którego elementem jest
niniejsze zapytanie. Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty
na usługę obejmującą:
1) 40 noclegów w pokojach 2 os. z łazienkami, ze śniadaniem, w dn. 25/26.06.2012
2) 40 kolacji – stół szwedzki – 25.06.2012
3) 80 obiadów, po 40 w dniach 25 i 26.2012– np. pierwszy dzień zupa grzybowa,
schabowy z frytkami, napoje, kawa/herbata, drugi dzień barszcz, pieczeń z
ziemniakami, napoje, kawa/herbata
4) 80 x serwis kawowy (kawa/herbata/zimne napoje/ciastka) w dniu 25.06.2012
5) 40 zestawów II śniadania w formie pakietu podróżnego w dniu 26.06.2012
6) Wynajęcie sali konferencyjnej na min. 40 osób - 1 dzień – 25.06.2012
7) Inne wymagalne opłaty (np. opłata klimatyczna i podobne) wchodzące w skład
usługi kompleksowej, konieczne do poniesienia w związku z realizacją punktów 16, nie uwzględnione powyżej, przeliczone na grupę 40 osób.
Uwaga - ostateczna liczba zamówionych świadczeń może być o około 20% wyższa lub niższa
od powyższej specyfikacji, przy założeniu utrzymania przez oferenta cen jednostkowych.
Ostateczna liczba zamawianych świadczeń podana zostanie przez zamawiającego najpóźniej
na 3 dni przed ich realizacją.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę o najkorzystniejszej cenie. Warunkiem
udziału w postępowaniu jest położenie ośrodka oferującego usługi na terenie lub w
bezpośrednim sąsiedztwie (do 5 km od granic) Parku Narodowego Gór Stołowych lub
Nadleśnictw Wałbrzych, Jugów, Kamienna Góra oraz Świdnica oraz możliwość
bezpośredniego dojazdu samochodem osobowym. Ofertę zawierającą cenę łączną brutto, z
rozbiciem na pozycje 1 – 7 prosimy przedstawić do dnia 25 maja br., do godziny 12.00, przez
przesłanie pocztą elektroniczną na adres email Klubu kp@kp.org.pl lub faxem na numer
683828236. Umowa z wybranym oferentem zawarta zostanie w ciągu tygodnia od terminu
składania ofert. Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Andrzej Jermaczek,
andjerma@wp.pl; tel. 504328717.

