CUD Koszalin • ul. Zwycięstwa 42 (pokój 216) • 75-037 Koszalin •
e-mail: cud@ko-pomerania.pl

.+48 94 343 85 86
572 838 586

Koszalin, dnia 12.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali konferencyjnej podczas
dwóch jednodniowych seminariów dla dwóch grup 35-45 osobowych w dniach
15.01.2019 r. oraz 21.01.2019 r. w Koszalinie w ramach projektu Transgraniczna sieć

centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania wraz z powiatem MärkischOderland w ramach Interregu VA
I.

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

II.

Przedmiot zamówienia :
Przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali konferencyjnej w godzinach
8:30-16:00 na dwa seminaria jednodniowe w dniach :


15.01.2019r.- pn:”Przegląd podatków/VAT,PIT,CIT/ -zmiany w 2019 roku’



21.01.2019 r.-pn:”Zmiany w rozliczeniach z tytułu ZUS w ujęciu
transgranicznym”

Warunki jakie powinna spełniać sala:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego
oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a
zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz),
ekran lub przynajmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna) pionowa ściana, na
której można wyświetlać obraz z rzutnika,
rzutnik /wraz z osprzętem/, nagłośnienie, dostęp do internetu
miejsce na catering,
w okresie zimowym zapewnienie ogrzewania,
odpowiednia odległość od źródeł hałasu,
zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia
przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu),
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9. miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej,
10. dostępność miejsc parkingowych dla trenera, obsługi szkoleniowej oraz
uczestników
III.

Opis sposobu przygotowania zamówienia:
Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularz
ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę oferenta;
2. adres bądź siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP;
3. cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek
VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego
przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena wyrażona
jest w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu oferenta, przy czym podpis powinien być czytelny lub
opisany pieczątkami imiennymi.

IV.

Termin wykonania zamówienia : 15.01.2019r. oraz 21.01.2019r.

V.

VI.

Miejsce i sposób składania ofert :
1.
Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania należy przesłać pocztą elektroniczną na adres : cud@kopomerania.pl do dnia 4.01.2019 roku.
2.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową.
3.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kryterium wyboru oferty :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Cena – waga 100%
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : O wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
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Osoby do kontaktu : Dorota Drozdowska, Anna Wróblewska
Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania
Ul. Zwycięstwa 42 /pok.216/
Tel: 94 343 85 86 , kom.572 838 586
Załącznik do zapytania ofertowego :
Załącznik nr 1 : formularz ofertowy
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