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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę hotelową w dniach 15-16 listopada 2012 roku. 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Krasińskiego 85 

74 – 100 Gryfino 

tel./fax. 91  419 08 91, 516 196 740  

e-mail: biurodirow@gmail.com 

1. Przedmiot zamówienia: 

 
1. Usługa hotelowa obejmująca nocleg wraz ze wyżywieniem  dla 10 osób w dniach 15-16 

listopada 2012 roku. 
Wyżywienie: 
I dzień 
- przerwa kawowa (poczęstunek) 
- obiad 
- przerwa kawowa (poczęstunek) 
- kolacja 
II dzień 
- śniadanie 
- przerwa kawowa (poczęstunek) 
- obiad 
- przerwa kawowa (poczęstunek) 
 
Nocleg: 
Pokoje 1 osobowe lub 2 osobowe. 
 

2. Udostępnienie na czas pobytu sali szkoleniowej dla  10 osób, wraz z dostępem do Internetu, 
rzutnikiem. 

 

 



 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto), w tym cenę jednostkową na poszczególne pozycje 

zapytania ofertowego 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 15-16.11.2012 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. administracji i promocji – Joanna Kina 

adres e-mail: lgd.kina@gmail.com 

nr tel: 91 419 08 91  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 5.11.2012r. do godziny 12:00 

6. Oferta powinna być sporządzona na druku oferenta, posiadać datę sporządzenia oraz 

powinna być podpisana przez oferenta.  

7. Oferta powinna być dostarczona: 

 w formie elektronicznej skany dokumentów na adres biurodirow@gmail.com 

 na adres zleceniodawcy (liczy się data wpływu oferty a nie data stempla 

pocztowego) 

 osobiście w biurze Zleceniodawcy na ul. Krasińskiego 85, 74-100 Gryfino. 

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

a) najkorzystniejszą cenę – 100% 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  
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