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Gryfino, dnia 03.07.2019 r. 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM 

 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się 
z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie pobytu uczestników projektu na targach Agro Pomerania 2019 oraz 
organizacji konferencji dla 62 osób. 

Zamawiający: 

 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
ul. Flisacza 4c  
74 – 100 Gryfino 
tel. 516 196 740  
e-mail: biurodirow@gmail.com 
 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Organizacja pobytu uczestników projektu na targach Agro Pomerania 2019 oraz organizacja 
konferencji dla uczestników projektu  współpracy pn.: „ Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” 

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); 
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- 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; 

 Transport uczestników targów na terenie kraju, łącznie do 2000 km; 

 Wsparcie logistyczne podczas trwania targów; 

 Ubezpieczenie uczestników przedsięwzięcia. 

2. Złożona oferta powinna zawierać: 

 Nazwę i adres oferenta 

 Wartość oferty (netto oraz brutto) 

 Możliwy termin realizacji operacji 

 Termin ważności oferty 

3. Termin realizacji zamówienia: 

 7-8 wrzesień 2019 r.  

4. Osoba uprawniona do kontaktu: 

 Specjalista ds. promocji i szkoleń – Monika Domagała-Janowska 

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

nr tel.: 516 196 740  

5. Ofertę należy przekazać w terminie do: 

 18.07.2019 r. do godziny 12:00 

6. Oferta powinna, 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. Flisacza 4c, 74-100 Gryfino. 

 

8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej dla Stowarzyszenia  oferty: 

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

b) K2 – Standard hotelu ( maksymalnie możliwych do uzyskania 40 pkt) 

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)  
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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) 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:  

 Hotel 1-gwiazdkowy – 10 pkt 
 Hotel 2-gwiazdkowy – 20 pkt 
 Hotel 3-gwiazdkowy – 30 pkt 
 Hotel 4-gwiazdkowy i wyższy– 40 pkt 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich do zawarcia umowy.  


