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 08.01.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wynajem sali konferencyjnej i zapewnieniu cateringu na potrzeby organizacji
seminarium pn.:” Zmiany w prawie pracy w 2019 roku” w ramach projektu

Transgraniczna sieć centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania wraz z
powiatem Märkisch-Oderland 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.

Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali konferencyjnej wraz z niezbędnym
wyposażeniem technicznym i zapewnieniu cateringiu na potrzeby organizacji
seminarium pn.: „ Zmiany w prawie pracy w 2019 roku”
1.

Szczegółowy opis zamówienia dotyczący seminarium:



Liczba uczestników wydarzenia – max.30 osób



Miejsce i termin wydarzenia: Koszalin , dnia 26.02.2019 r.

2. Szczegóły dotyczące wyposażenia Sali:


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,
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zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości
przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w
szkoleniu),



miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej,

2. Szczegóły dotyczące cateringu:
-Kawa powitalna oraz przerwa kawowa w formie szwedzkiego stołu : kawa z
zaparzacza lub ekspresu, zestaw herbat czarnych i smakowych, dodatki:
/mleko, cukier, cytryna/ woda mineralna ; 3 rodzaje ciastek, 2 rodzaje ciast;
- Obiad w formie bufetu: dwa dania gorące :zupa oraz dwa dania główne do
wyboru a także kawa z zaparzacza lub ekspresu, zestaw herbat czarnych i
smakowych, dodatki: /mleko, cukier, cytryna/ , soki / 0,5 l dla każdego
uczestnika szkolenia/ oraz woda mineralna / 0,5 l dla każdego uczestnika
szkolenia/
Dodatkowo proszę, by uwzględniono w przedstawionej ofercie zapewnienie
obsługi, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę
miejsca podawania wyżywienia a także wynajem zastawy stołowej
(porcelana/sztućce metalowe) ; obsługę kelnerską, transport i podanie (stoły,
obrusy, etc – jeżeli zachodzi taka konieczność)
Szczegółowe menu zostanie ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia
niewielkich zmian dot. godziny lunchu, w zależności od uzgodnionego
programu seminarium.
III.

Opis sposobu przygotowania zamówienia:
Oferent powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu
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.
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IV.
V.

Termin składania ofert : 17.01.2019r.
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 17.01.2019 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.

VI.
VII.

Termin wykonania zamówienia: 26.02.2019 rok.
Kryterium wyboru oferty :
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Cena – waga 100%

VIII.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty : O wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

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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