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WYNIKI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZA USTAWOWYM 

NA REALIZACJĘ USŁUGI KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ  POLSKO–SZWEDZKIEJ 
KONFERENCJI PN.  „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH” W RAMACH 

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY „POLSKO-SZWEDZKIE DNI 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE USŁUGODAWCY 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia dotyczył usługi polegająca na: usługi kompleksowej organizacji dwudniowej  

polsko–szwedzkiej konferencji pn.  „Zrównoważony rozwój obszarów Wiejskich” w ramach 

międzynarodowego projektu współpracy „Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”. 

Zakres : 

o Zapewnienie transportu dla 62 uczestników konferencji busami z sześciu miejscowości Świdwin, Łobez, 
Wolin, Gryfino, Gryfice, oraz Gościno do miejsca realizacji konferencji i  z powrotem do sześciu 
miejscowości Świdwin, Łobez, Wolin, Gryfino, Gryfice, oraz Gościno; 

o Zapewnienie noclegu 62 osobom w komfortowych pokojach 2 osobowych z łazienkami wyposażone w TV 

w hotelu o standardzie minimum 3 * dysponującym  minimum 100 miejscami noclegowymi ; 

o Dostęp do sali konferencyjnej przez 2 dni wyposażonej w rzutnik, nagłośnienie, ekran multimedialny, 
flipchart, markery; 

o Zapewnienie usługi moderatora konferencji posiadającej wiedzę nt. zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich; 

o Zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego podczas dwudniowej konferencji wraz z zapewnianiem 
systemu tourguide do tłumaczenia dla 82 osób (82 odbiorników ze słuchawkami, 1  nadajnika (+ 1 
zapasowy), 2 mikrofonów do nadajników); 

o W trakcie konferencji ciągły dostęp do bufetu kawowego z ciastem ( ciepłe napoje, zimne napoje, owoce, 
kruche ciastka oraz ciasto 2 rodzaje do wyboru); 

o Zapewnienie uczestnikom konferencji: 
o -1 x śniadanie dla 62 osób w formie stołu szwedzkiego z 2 ciepłymi daniami, 
o - 2 x dwudaniowy obiad z deserem oraz ciepłymi napojami dla 82 osób, 
o - 1 x uroczysta polsko-szwedzka kolacji integracyjnej maksymalnie dla 100 osób: 

o Ubezpieczenie uczestników konferencji  

2. Rozeznanie rynku: 

Ofertę umieszczono na stronie internetowej www.dirow.pl  w dniu 14.10.2019 r. 

Odpowiedź na zaproszenie otrzymano  od: 

Oferta nr 1  - Fabryka Wydarzeń Mateusz Macyszyn, ul. Stanisławowska27, 54-611 Wrocław 
Oferta nr 2  - CarpeDiem Incentive , Spalona, ul. Akacjowa 77,59-2016 Kunica 

http://www.dirow.pl/
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 Oferta nr 3 –Sun&Mores p. z o.o. , ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin  
Oferta nr 4 – UP.Hotel Sp. z o.o. , ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra 
Oferta nr 5 -  GMSynergy sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Tuszyńska67,95-030 Rzgów 
Oferta nr 6  - IMPULS Tomasz Albrecht, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz  
Oferta nr 7 - EvaEnt Ewa Anna Andruszko , ul. Roweckiego 3/8, 72-010 Police 
 

3. Wybór oferty: 

Wybrano ofertę  6 – IMPULS Tomasz Albrecht, ul. Wojska Polskiego 54, 78-600 Wałcz 

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. 


