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Gryfino, dnia 14.10.2019 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 realizację usługi kompleksowej organizacji dwudniowej  polsko–szwedzkiej konferencji pn.  
„Zrównoważony rozwój obszarów Wiejskich” w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Polsko-Szwedzkie Dni 
Przedsiębiorczości”. 

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 dwudniowej polsko–szwedzkiej konferencji pn.  „Zrównoważony rozwój obszarów 
Wiejskich” w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Polsko-Szwedzkie Dni 
Przedsiębiorczości”. 

Usługa polegająca na: 

 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; 

 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 ; 

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

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

 Zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego język szwedzki 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); 

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

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

 

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: 

 25-26 kwietnia  2020 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: 

 25.10.2019 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 30 pkt) 

c) K3- Menu uroczystej kolacji (maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt) 

Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)  
 
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:  
K = K1 + K2 + K3 
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:  
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 Hotel 3-gwiazdkowy – 10 pkt 
 Hotel 4-gwiazdkowy – 20 pkt 
 Hotel 5-gwiazdkowy – 30 pkt 

 
Ad. c) K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „Menu uroczystej kolacji”  
Ilość punktów za spełnienie kryterium „Menu uroczystej kolacji” będzie przyznawana  
w następujący sposób:  

 Ilość serwowanych ciepłych posiłków – 10 pkt ( max. 5 posiłków x 2 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.  


