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ZAPYTANIE O OFERTĘ

Świebodzin, 6 kwietnia 2011 r.

Klub Przyrodników poszukuje miejsca na organizację 1,5 dniowych warsztatów na temat ochrony
torfowisk wysokich dla grupy około 40 osób. Warsztaty powinny być zlokalizowane w rejonie
ograniczonym miejscowościami Darłowo - Sławno – Słupsk – Lębork – Wejherowo – Władysławowo.
W związku z tym, uprzejmie prosimy o ofertę na następujący pakiet usług:

1. Nocleg ze śniadaniem dla ok. 40 osób w pokojach 1 lub 2 osobowych z łazienkami. Dokładna
liczba osób nocujących może się zmienić i będzie uszczegółowiona później. Niektóre osoby mogą
potrzebować dodatkowego noclegu przed/po warsztatach. Niektóre osoby mogą chcieć
przyjechać ze zwierzęciem domowym, dzieckiem itp.

2. Sala do przeprowadzenia warsztatów, na czas jednego dnia, umozliwająca przeprowadzenie
warsztatów dla 40 osób, wyposażona w rzutnik multimedialny i flipchart.

3. Obiad i uroczystą kolację dla uczestników warsztatów. Mile widziane są propozycje zawierające
elementy regionalnej specyfiki kulinarnej. Powinna być dostępna opcja dla wegetarian.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na
Pomorzu” POIS.05.01.00-00-037/08 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. Będzie brana pod uwagę cena, oferowane warunki, lokalizacja
(w świetle organizacji wyjazdu terenowego na obiekty torfowiskowe), dostępność dogodnych terminów.
Prosimy o przedstawienie w ofercie:

1. Opisu ośrodka i oferowanych warunków, lub wskazania linku internetowego do strony
zawierającej takie informacje.

2. Podania dostępnych terminów pomiędzy 15 maja a 20 czerwca 2011 r.

3. Ryczałtowej ceny brutto za nocleg 1 osoby, przy założeniach jak wyżej. Ewentualnych ograniczeń
względem zapotrzebowania określonego wyżej.

4. Ceny za salę.

5. Propozycji co do obiadu i kolacji, zawierających ryczałtową cenę brutto za jedną osobę przy
założeniach jak wyżej. Propozycje mogą być wariantowe.

Oferty prosimy przedstawić do dnia 15 kwietnia do godziny 13, przez przesłanie w formie pliku PDF
pocztą elektroniczną na adres email Klubu kp@kp.org.pl
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Paweł Pawlaczyk, baltbogs@wp.pl; tel. 600482119

