ZAPYTANIE OFERTOWE
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie,
02-673, ul. Konstruktorska 3A, NIP 522-00-18-559, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:
1. Przedmiot zamówienia.
Obsługa i organizacja wizyty studyjnej dziennikarzy w ramach II osi POIiŚ 2014-2020 pt. „Woda –
skarb i zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną”, która odbędzie się w
dniach 18-20 września 2017 r. w Gliwicach.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 usługi hotelarskie w Gliwicach w obiekcie o standardzie odpowiadającym standardowi co najmniej
hotelu trzygwiazdkowego: rezerwacja pokoi jednoosobowych z łazienką dla 25-35 osób w dniach
18-20 września 2017,


usługi cateringowe dla grupy 25-35 osób:
o 18 września – obiadokolacja około godz. 21:00 lub 22:00;
o 19 września – śniadanie, lunch pakiet, obiadokolacja,
o 20 września – śniadanie, lunch pakiet,



wynajem sali konferencyjnej w dniu 19 września 2017 r. (sala dla ok. 40 osób z ekranem,
rzutnikiem i nagłośnieniem) w godz. 8:30-13:00,



organizacja przerwy kawowej podczas konferencji w dniu 19 września 2017 r. około godz. 11:00
dla uczestników pomiędzy 30 a 40 osób,



usługi hotelarskie, cateringowe oraz konferencja mają odbywać się na terenie tego samego
obiektu



catering:
 Przerwa kawowa: kawa z ekspresu, wybór herbat zawierający herbatę zieloną wraz z
termosami z gorącą wodą, mały pojemnik kawy bezkofeinowej, dodatki – cytryna oraz mleko
i cukier, serwowane w opakowaniach zbiorczych (np. mleko w dzbanuszkach, cukier w
cukiernicach) – bez ograniczeń; woda – gazowana i niegazowana; soki – 3 rodzaje soków;
ciastka kruche,
 Obiadokolacja – dwudaniowa: zupa (2 propozycje); danie główne, które obejmować będzie
potrawy mięsne (jeden rodzaj), rybne (jeden rodzaj), wegetariańskie (jeden rodzaj) oraz dwa
dodatki skrobiowe (np. ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron); deser (dwa rodzaje ciast); woda
gazowana i niegazowana, soki (3 rodzaje soków); napoje gorące: kawa z ekspresu, wybór
herbat zawierający herbatę zieloną, mały pojemnik (1,5 l) kawy bezkofeinowej, dodatki –
cytryna oraz mleko i cukier, serwowane w opakowaniach zbiorczych (np. mleko w
dzbanuszkach, cukier w cukiernicach) – bez ograniczeń,

 Lunch pakiet: kanapka, ciastko typu drożdżówka, jabłko, woda w butelce jednorazowej 0,5 l
do wyboru gazowana lub niegazowana,
 O ostatecznej liczbie osób Zamawiający poinformuje najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia
wydarzenia.
2. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
18-20 września 2017 r., Gliwice

3. Kryteria oceny oferty.
Ocena ofert przez osoby wyznaczone do przeprowadzenia postępowania dokonana zostanie na
podstawie następujących kryteriów:
- cena netto – waga 100%.
Oferta musi zawierać:


cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – łączny koszt dla całości zamówienia
dla maksymalnej liczby osób



koszt dla 1 osoby brutto za usługi hotelarskie



koszt dla 1 osoby brutto za usługi cateringowe: śniadanie (jeżeli nie jest uwzględnione w usłudze
hotelarskiej), obiadokolacja, lunch pakiet, przerwa kawowa

Zamawiający przyzna kontrakt Wykonawcy, co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona
przedstawionym wymaganiom oraz który zaoferował najkorzystniejszą – najniższą cenę ofertową
netto.
Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone zgodnie z procedurą rozeznania rynku, ponieważ
szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000,00 euro i nie podlega przepisom ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4. Termin oraz sposób składania ofert.
Oferty można składać elektronicznie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00 na adres mailowy:
joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl
O ważności oferty decyduje godzina otrzymania jej przez Zamawiającego.
5. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami.
Joanna Zemełka: joanna.zemelka@nfosigw.gov.pl

