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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago z siedzibą w Wołowie zwraca się  
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań dla 
organizacji dwudniowego warsztatu w ramach realizowanego projektu pn. „Świetlice 
wiejskie podstawą inicjatyw obywatelskich”: 

1. Przedmiot zamówienia:  

 zakwaterowanie i nocleg dla 34 uczestników organizowanego warsztatu,  
 wyżywienie oraz serwis kawowy podczas zajęć dla w/w grupy, 
 udostępnienie na potrzeby zajęć dwóch sal szkoleniowych/konferencyjnych. 

2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

 23-24 listopada 2013r, przy czym: 

 – zameldowanie i korzystanie z sal szkoleniowych od ok. godz. 10.00 w dn. 23.11.2013r. 

– korzystanie z sal szkoleniowych i wymeldowanie około godziny 16:00 w dn. 24.11.2013r. 

 Ośrodek/hotel musi się znajdować w odległości do 100 km od Wołowa (56-100 Wołów). 

3. Minimalne kryteria jakościowe zamówienia: 

a) Sale konferencyjne/szkoleniowe powinny być przestronne, przystosowane do spotkań w 
grupie: sala większa dla minimum ok. 35 osobowej, sala mniejsza minimum ok. 16 osobowej.  

Sale powinny być wyposażone w łącze internetowe (np. wi-fi) oraz niezbędne meble (stoły, 
krzesła), których ustawienie umożliwi kontakt wzrokowy uczestników. Dodatkowo sala większa 
powinna być wyposażona w rzutnik z ekranem lub jedna ze ścian przedmiotowej sali powinna 
umożliwiać projekcję obrazu z rzutnika, flipchart. 

Należy zapewnić możliwość jednoczesnego korzystania z sal na potrzeby zajęć w podgrupach. 

Ilość zajęć – 12 godz. w ciągu dwóch dni. 

b) Oferent zapewni: 

 - wyżywienie tj. śniadanie w niedzielę 24 listopada 2013 w formie bufetu szwedzkiego, 
składające się minimum z: kawy, herbaty, soków/wody, pieczywa (bułki, różnorodny chleb), sera 
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żółtego, sera białego/twarożku/serka, wędlin - minimum dwa rodzaje, masło, dżem, pomidor, 
ogórek; 2 obiady (23 i 24 listopada 2013), składające się minimum z zupy, drugiego dania  
i napoju (sok/woda/kompot); kolację w dniu 23 listopada 2013r, składającą się minimum  
z jednego dania ciepłego, sałatki/surówki, pieczywa (chleb), sera żółtego, wędlin-minimum dwa 
rodzaje, masło, pomidor, ogórek. 

W ramach każdego z posiłków (tj. śniadań, obiadów oraz kolacji) powinna zostać zapewniona 
możliwość spożycia dania wegetariańskiego. 

- serwis kawowy bez ograniczeń podczas warsztatów (razem 12 godzin szkoleniowych w ciągu 
dwóch dni)) dla około 34 osób, w tym kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, woda mineralna 
i/lub sok, ciasto i/lub ciastka.  

c) Oferent zapewni zakwaterowanie i 1 nocleg z 23 na 24 listopada 2013r. dla 34 osobowej 
grupy w pokojach 1-3 osobowych z łazienkami, przy czym minimalna ilość pokoi 1-osobowych 
wynosi 3. 

4. Kryterium wyboru oferty 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o oferowaną cenę brutto 
100%. Cena dotyczy całości zamówienia.  

5. Sposób i termin złożenia oferty 

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 30.10.2013, do godz. 16.00: 

a) osobiście w siedzibie stowarzyszenia, adres: ul. Panieńska 4, 56-100 Wołów,  

b) za pomocą przesyłki pocztowej (lub kurierem) na adres jak wyżej, przy czym oferty, które 
wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę, 

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszeniepropago@gmail.com (jako podpisany 
skan) 

Oferta powinna mieć poniższą formę: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe przedstawiamy naszą propozycję cenową dla całości 
zamówienia wg specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym: 
Cena netto: (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w zł, wyrażona także słownie) 
Cena brutto: (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku w zł, wyrażona także słownie) 
 
Termin ważności oferty: minimum 1 miesiąc. 
 
Oświadczamy, że: 
 

 otrzymaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty; 

mailto:stowarzyszeniepropago@gmail.com
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 przedstawiona cena brutto zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 
zgodnie z minimalnymi wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym; 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie 
zamówienia; 

 
Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony oferenta: 

a) Imię i nazwisko: ………………………………… 

b) Numer telefonu: …………………………………. 

c) Adres e-mail: ……………………………………. 

………………………………… 
      Pieczęć i podpis oferenta 

 

 
Do oferty można dołączyć przykładowe menu, zdjęcia pokoi i sal szkoleniowych lub odnośnik do 
strony WWW z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać faktyczny i aktualny stan, propozycję 
zakwaterowania (tj. ilość i rodzaj pokoi).  

6. Postanowienia końcowe 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. 

Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z oferentem, którego oferta została wybrana.  
Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył 
najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.  

Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po wykonaniu usługi zgodnie z terminem 
określonym w umowie. Przewiduje się 14-dniowy termin zapłaty poprawnie wystawionej faktury 
– termin liczony od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela  p. Krystyna Laszkiewicz,  
adres email: stowarzyszeniepropago@gmail.com lub telefonicznie: 788 033 324. Zachęcamy do 
kontaktu. 
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