LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO
ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 530 310 888
e-mail: biuro@lgdzs.pl
www.lgdzs.pl

Krosno Odrzańskie 06-05-2019
Zapytanie ofertowe na organizację konferencji
I.

Lokalna Grupa Działania Zielone Światło zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na :
Przedmiot zamówienia:
organizacja konferencji upowszechniającej realizacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowego przez Społeczność
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Miejsce realizacji: wskazane przez Wykonawcę w ofercie na terenie województwa lubuskiego
2. Termin realizacji: 31 maja 2019- 1 czerwca 2019 , rozpoczęcie w dniu 31.05. o godz. . 9.00, zakończenie w
dniu 1 czerwca o godz.16:00
3. Liczba uczestników: maksymalnie 50 osób.
Specyfikacja

Wymagania odnośnie sali konferencyjnej:
a. wielkość sali dostosowana do liczby uczestników umożliwiająca również pracę warsztatową
w podgrupach;
b. miejsca siedzące dla wszystkich uczestników;
c. odpowiednie nagłośnienie - w tym min. 1 mikrofon
d. projektor multimedialny; ekran; laptop z zainstalowanym pakietem MS Office;
e. stół recepcyjny przed wejściem na salę konferencyjną umożliwiający rejestrację uczestników;
f. możliwość oznakowania sali konferencyjnej oraz wejścia materiałami promocyjnymi – plakaty,
informacje
o współfinansowaniu projektu ze środków UE.
Usługa gastronomiczna:
a) serwis kawowy w formie bufetu szwedzkiego, podczas których wymaga się zapewnienia co najmniej:
- kawy,
- herbaty,
- dodatków: mleko lub śmietanka do kawy, cytryna (plasterki),
- ciasto, ciastka
- soki owocowe (co najmniej dwa rodzaje),
- woda mineralna gazowana i niegazowana;
b) śniadanie w formie bufetu szwedzkiego składające się z różnego rodzaju pieczywa, świeżych warzyw,
wędlin, nabiału, min. a dania ciepłego, napojów - kawy, herbaty, wody mineralnej, soków, dodatków cukier, cytryna, mleko/śmietanka do kawy.
c) Obiad x 2 2 dnia ciepłe, wybór pomiędzy daniem mięsnym lub wegetariańskim. Napoje serwowane do
wszystkich posiłków, ciepłe i zimne napoje (do wyboru: herbata lub kawa z dodatkami: cukier cytryna,
mleko) oraz woda mineralna, sok owocowy dla każdego z uczestników, napój regionalny

d) Kolacja : kolacja (jedno danie ciepłe), wybór pomiędzy daniem mięsnym lub wegetariańskim. Napoje
serwowane do wszystkich posiłków, ciepłe i zimne napoje (do wyboru: herbata lub kawa z dodatkami:
cukier cytryna, mleko) oraz woda mineralna, sok owocowy dla każdego z uczestników, napój regionalny
Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie uczestników w hotelu, 1,2, osobowych z łazienką dla 50 osób
 pokoje jednoosobowe z łazienką prywatną
 pokoje dwuosobowe z oddzielnymi łóżkami z łazienką
 wszystkie pokoje wyposażone w system grzewczy,
Transport:
50 osób na trasie: Zielona Góra – miejsce realizacji konferencji do 150 km w jedna stronę

II.

1.

2.
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Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
a) Nazwę i adres oferenta;
b) Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
c) Całkowita wartość oferty (brutto);
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe
funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji,
kosztorys ofertowy itp.
Oferta powinna być przekazana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, kuriera bądź też
dostarczona osobiście do Biura LGD Zielone Światło na adres:
Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
ul. Piastów 10B,
66-600 Krosno Odrzańskie
e-mail: biuro@lgdzs.pl
Termin składania oferty upływa w dniu: 17.05.2019 r. do godz. 12.00.
Termin realizacji zadania: 31 maja -1 czerwca 2019r.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena usługi w 100% - najniższa oferta na realizację zapytania ofertowego.
Informacje dodatkowe, uzupełniające:
- zamawiający nie odsyła złożonych ofert;
- oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
- zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami;
- złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia;
- zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny
- w razie pytań i wątpliwości prosimy dzwonić pod nr 530310888

Złożenie zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu Przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i
Kodeksu Cywilnego, a złożenie oferty w odpowiedzi na zapytanie nie obliguje do zawarcia umowy i nie stanowi
podstawy roszczeń o zawarcie umowy ani innych roszczeń związanych z udziałem w postępowaniu i przygotowaniem
oferty.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

