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ZAPYTANIE OFERTOWE
Proszę o ofertę cenową na noclegi, wyżywienie oraz wynajem pomieszczeń podczas
organizowanych w
ramach
projektu „Opracowanie
innowacyjnego
modelu
transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych” realizowanego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 IPBU.01.01.00-06-570/11
Międzynarodowej Konferencji Naukowej połączonej z Transgranicznymi Targami Technologii
Innowacyjnych.
I. PRZEDMIOT PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom wizyt
studialnych, wyżywienia uczestnikom Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz wynajem sali
i serwis kawowy dla uczestników Transgranicznych Targów Technologii Innowacyjnych.
1) 30 noclegów wraz z wyżywieniem (2x obiad, śniadanie, uroczysta kolacja) dla gościuczestników wizyt studialnych,
2) 60 x uroczysta kolacja dla uczestników konferencji,
3) wynajem sali targowej,
4) serwis kawowy dla osób uczestniczących w targach.
II. WYMOGI FORMALNE
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis nawiązujący do wyżej zawartego opisu przedmiotu planowanego zamówienia,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty.
III. TERMINY ZŁOŻENIA OFERT I WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin składania ofert upływa: 11 maja 2015 r.
2. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia do dnia: 21-22 maja 2015 r.
IV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Oferowana cena – 100 %.
2. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów
otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.
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V. KONTAKT i FORMA ODPOWIEDZI
1. Dodatkowe informacje o zamówieniu można uzyskać:
Andrzej Łygas
e-mail: alygas@wszia.edu.pl
tel. 84 677 67 07
2. Ofertę prosimy przesłać na adres: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 22400 Zamość, ul. Akademicka 4 z dopiskiem na kopercie:
Oferta kompleksowej usługi organizacji konferencji i targów „Opracowanie innowacyjnego
modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia czynności
wynikających z niniejszego zapytania ofertowego bez podawania przyczyn w każdym czasie.
Podpis
mgr inż. Andrzej Łygas
Kierownik projektu
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