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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę hotelową wraz ze śniadaniami w terminie 21 – 24 maja 

2012 r. 

1. Zamawiający: 

Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

ul. Krasińskiego 85 

74 – 100 Gryfino 

tel./fax. 91 419 08 91 

e-mail: biurodirow@gmail.com 

 

2. Przedmiot zamówienia: 

Usługa hotelowa obejmująca nocleg wraz ze śniadaniem dla 5 osób, w tym: 

 pokój 1 osobowy – 1 sztuka 

 pokój 2 osobowy z łóżkiem typu  twin – 1 sztuka 

 pokój 2 osobowy z dwoma oddzielnymi łóżkami – 1 sztuka 
Lub 

 apartament  dla 5 osób – 1 sztuka 
Lub 

 pokój 3 osobowy z oddzielnymi łóżkami – 1 sztuka 

 pokój 2 osobowy z łóżkiem typu twin – 1 sztuka. 

 
3. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 

 Termin ważności oferty 

 Warunki promocji/ upustów w przypadku rezerwacji. 
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4. Termin realizacji zamówienia: 

 21 – 24 maja 2012 r.  

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Pracownik ds. administracji i promocji – Agnieszka Taczyńska 

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

nr tel: 91 419 08 91  

6. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 16.05.2012r. do godziny 15:00 

7. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką 

firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.  

8. Oferta powinna być przesłana: 

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

9. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia w oferty: 

 Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

- najkorzystniejszą cenę za w/w usługę – 100% 

10. Dodatkowe informacje: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z cen promocyjnych, jeśli takie 

będą miały miejsce. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najkorzystniejszej cenowo propozycji 

z przedmiotu zamówienia. 

3. Oferent w chwili złożenia zamówienia zobowiązany jest do rezerwacji pokoi zgodnie z 

zapytaniem ofertowym do dnia 17.05.2012 r. do godziny 14:00 

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy są zarejestrowanymi płatnikami VAT 

na terenie UE (lub posiadają swój oddział na terenie UE będący w stanie zrealizować zamówienie). 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich” do zawarcia umowy.  
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