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Koszalin, dnia 30.11.2018

Badanie rynku
Szacownie wartości zamówienia polegającego na wynajęciu sali konferencyjnej
na potrzeby Centrum Usługowo Doradczego w Koszalinie organizatora seminariów
w ramach projektu
Transgraniczna sieć centrów Usług i Doradztwa (SBC)

Euroregionu Pomerania wraz z powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu
VA
W celu oszacowania wartości zamówienia Centrum Usługowo Doradcze w Koszalinie
zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów
realizacji niżej opisanego zamówienia.
I.

Zamawiający :
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, ul. Dworcowa 11-15,
75-210 Koszalin, NIP : 669-23-20-183

II.

Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sali i na potrzeby przeprowadzenia
przez Centrum Usługowo Doradczego seminariów dla przedsiębiorców oraz
osób zainteresowanych.

III.

Zakres zamówienia:
SALA KONFERENCYJNA:
sala konferencyjna dla max 50 osób /dotyczy jednego dnia wynajmu/
wyposażenie sali : krzesełka dla wszystkich uczestników przy stolikach,
klimatyzacja, nagłośnienie, ekran do projekcji , rzutnik / wraz z osprzętem/ ,
dostęp do internetu,
Harmonogram wynajęcia Sali :
8:00 – udostępnienie Sali
8.45 –9.00 Kawa powitalna / rejestracja uczestników
9.00 –11.00 Szkolenie
11.00 –11.15 Przerwa kawowa
11.15 –13.15 Szkolenie
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13.15 –13.45 Przerwa obiadowa- miejsce wydawania posiłków powinno
znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywało się
szkolenie
13.45 –15.30 Szkolenie
16:00 zakończenie
IV.

Informacje dodatkowe:
W ofercie należy uwzględnić całościową kwotę netto i brutto realizacji
zamówienia zgodnie z formularzem szacowania stanowiącym załącznik NR 1.
Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: cud@ko-pomerania.pl
do 10 grudnia 2018 roku
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu cywilnego, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Informacja ta ma na celu oszacowania wartości zamówienia oraz
określenia trybu do udzielenia zamówienia dla ww. zakresu prac.

Osoby do kontaktu : Dorota Drozdowska, Anna Wróblewska
Centrum Usługowo Doradcze
Ul. Zwycięstwa 42 /pok.216/
Tel: 94 343 85 86 , kom.572 838 586
Załącznik do zapytania ofertowego :
Załącznik nr 1 : formularz szacowania
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