
Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Lokalna Grupa Działania „DIROW” 
74-100 Gryfino   ul. Sprzymierzonych 1 

 

 

 
Gryfino, 19 kwietnia 2017 r. 

 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM 

NA USŁUGĘ  HOTELOWO – GASTRONOMICZNĄ 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty 

cenowej w trybie pozaustawowym na usługę hotelowo - gastronomiczną w województwie zachodniopomorskim. 

Zamawiający: 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

ul. Sprzymierzonych 1 

74-100 Gryfino 

tel. 516-196-740 

e-mail:  biurodirow@gmail.com 

1. Przedmiot zamówienia: 

1. Usługa polegająca na: 

a) zapewnieniu 16 osobom noclegu wraz z wyżywieniem (dokładna liczba osób 
zostanie podana po zgłoszeniu uczestników), 

b) dostępie do sali konferencyjnej z wyposażeniem (projektor, ekran, flipchart, 
markery), 

c) dostępie do Wi-Fi, 
d) zapewnieniu uczestnikom szkolenia przerw kawowych wraz z poczęstunkiem. 

 

 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Termin ważności oferty 

 Ceny jednostkowe poszczególnych elementów usług powinny być  zawarte w tabelce, która jest 

załącznikiem nr 1  do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej w trybie 

pozaustawowym 
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 Proponowane menu 

 Rozplanowanie posiłków oraz przerw kawowych wg. załącznika nr 2  do niniejszego 

zaproszenia do złożenia oferty cenowej w trybie poza ustawowym 

 Wartość oferty (brutto), w tym cenę jednostkową przypadającą na jednego uczestnika.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

  9-10 maja 2017 roku 

5. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Specjalista ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

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

nr tel. : 516 196 740 

6. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

26.04.2017 r. do godziny 12:00 

7. Oferta może być przesłana: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany dokumentów) na adres: biurodirow@gmail.com 

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej www.dirow.pl w zakładce zapytania 

ofertowe. 

9. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o: 

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów oferty będą podlegały ocenie 
zgodnie z następującymi kryteriami:  
 
a) K1 - Cena: 60 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt)  

b) K2 - Standard hotelu: 40 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt)  

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)  
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:  
K = K1 + K2  
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów (K). Ad. a)  

mailto:biurodirow@gmail.com
http://www.dirow.pl/


Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Lokalna Grupa Działania „DIROW” 
74-100 Gryfino   ul. Sprzymierzonych 1 

 

 

K1 = ( Cmin : C ) * 60  
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny  
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert  
C – cena badanej oferty  
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.  
Ad. b)  
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „Standard hotelu”  
Ilość punktów za spełnienie kryterium „Standard hotelu” będzie przyznawana w następujący 
sposób:  

-gwiazdkowy – 10 pkt  

-gwiazdkowy – 20 pkt  

-gwiazdkowy – 30 pkt  

-gwiazdkowy – 40 pkt  
 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 

10. Płatność: 

a) Stowarzyszenie dokona płatności po realizacji  usługi po wystawieniu faktury z odroczonym terminem 

na koniec danego miesiąca. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia „Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich” do zawarcia umowy. 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej w trybie 
 poza ustawowym na usługę hotelowo-gastronomiczną 

 
 

 
 

Planowane jest dwudniowe szkolenie  dla 16 osób w terminie 9-10 maja 2017 roku 

  

Oferta 
Hotel/Pensjonat 

Cena pokoju 
1 osobowego  ze 
śniadaniem 

Cena pokoju 
2 osobowego  ze 
śniadaniem 
( na 1 osobę) 
 

Cena obiadu (na 
1 osobę) 

Cena kolacji 
(na 1 osobę) 

Cena za salę z 
wyposażeniem 
( na 1 dzień) 

Cena za 1 przerwę 
kawową 
(na 1 osobę) 

Opcjonalnie 
 cena za przerwę 
kawową ciągłą 

( na 1 dzień na 1  
osobę) 

        

  
  

Będziemy wdzięczni za wyliczenie i podanie wartość oferty (brutto), w tym cenę jednostkową przypadającą na jednego uczestnika.  
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Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej w trybie 
poza ustawowym na usługę hotelowo-gastronomiczną 

 

 

Harmonogram  szkolenia 

Dzień I 

do 9.30 - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia 

      10.00 - 14.00  Blok I, w tym serwis kawowy 

14.00 - 15.00 Obiad 

15.00 - 19.00 Blok II, w tym serwis kawowy 

19.30 -  Kolacja 

 

Dzień II 

7.00 - 8.00 Śniadanie 

8.00 - 16.00  Blok III, w tym serwis kawowy 

16.00 - 17.00 Obiad 

 


