Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatyw Rozwoju Obszarów
Wiejskich

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

WYNIKI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM
NA ORGANIZACJĘ POBYTU UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA TARGACH AGRO POMERANIA 2019
ORAZ ORGANIZACJI KONFERENCJI DLA 62 OSÓB
INFORMACJA O WYBORZE USŁUGODAWCY
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczył usługi polegająca na: zorganizowaniu pobytu uczestników projektu na
targach Agro Pomerania 2019 oraz organizacji konferencji dla 62 osób
Zakres :
•Skoordynowanie transportu dla uczestników projektu na targi Agro Pomerania 2019 oraz na
konferencję w wyznaczonych przez zamawiającego miejscach ( gminy: Świdwin, Łobez, Wolin, Gryfino,
Gryfice, oraz Gościno – do dyspozycji w miejscu wydarzenia transport indywidualny w postaci busów lub
jednego autokaru turystycznego);
•Pełnowartościowy dwudaniowy obiad z deserem oraz ciepłymi napojami dla 62 osób podczas targów (
możliwość dostosowania karty dań dla osób wymagających diety)
•Elastyczna forma podania posiłku podczas targów w miejscu wskazanym przez zamawiającego;
•Jeden nocleg dla 62 osób w Hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym, w obiekcie o podwyższonym
standardzie, ukierunkowanym na organizację imprez o charakterze biznesowym;
•Elastyczna forma transportu między targami a miejscem noclegowym;
•Komfortowe pokoje 2 osobowe z łazienkami wyposażone w TV;
•Dostęp do sali konferencyjnej podczas pobytu 2go dnia przedsięwzięcia, wyposażonej w rzutnik,
nagłośnienie, ekran multimedialny;
•W trakcie konferencji ciągły dostęp do bufetu kawowego z ciastem ( ciepłe napoje, zimne napoje, kruche
ciastka oraz ciasto 2 rodzaje do wyboru);
•Organizacja uroczystej polsko-szwedzkiej kolacji integracyjnej maksymalnie dla 100 osób;
•Śniadanie dla 62 osób w formie stołu szwedzkiego:
- półmisek lub deska z wędlinami ( 3 rodzaje);
- deska serów;
- płatki śniadaniowe z mlekiem/jogurtem;
- sałatka,
- świeże warzywa,
-potrawy na ciepło ( 3 rodzaje) np. jajecznica, kiełbasa, parówki z wody,
- pieczywo,
- świeże owoce,
- dżemy, marmolady, miody,
- kawa czarna, biała ,herbata ( 4 rodzaje),
- cukier, słodzik, cytryna w plastrach,
-soki owocowe,
•Pełnowartościowy dwudaniowy obiad z deserem oraz ciepłymi napojami dla 62 osób na zakończenie
konferencji,
•Skoordynowany transport uczestników do miejscowości początkowej zbiórki, wyznaczonych przez
Zamawiającego miejsc dla gmin: Świdwin, Łobez, Wolin, Gryfino, Gryfice oraz Gościno;
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•Transport uczestników targów na terenie kraju, łącznie do 2000 km;
•Wsparcie logistyczne podczas trwania targów;
•Ubezpieczenie uczestników przedsięwzięcia.
2. Rozeznanie rynku:
Ofertę umieszczono na stronie internetowej www.dirow.pl w dniu 03.07.2019r.
Odpowiedź na zaproszenie otrzymano od:
Oferta nr 1 - IMPULS Tomasz Albrecht, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz
Oferta nr 2 - Deluxe Event sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa
Oferta nr 3 - ATA Spółka z o.o. , ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk
Oferta nr 4 - EvaEnt Ewa Anna Andruszko , ul. Roweckiego 3/8, 72-010 Police
3. Wybór oferty:
Wybrano ofertę 4 – EvaEnt Ewa Anna Andruszko , ul. Roweckiego 3/8, 72-010 Police
4. Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w trybie poza
ustawowym i uzyskała największą ilość punktów (90,00 pkt) według kryteriów zawartych w zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej w trybie poza ustawowym.

