
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

06-08-2019 

Termin składania ofert 

12-08-2019 

Numer ogłoszenia 

1199348 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: aneta.polec@nfosigw.gov.pl. Liczy się termin 

wpływu oferty do Zamawiającego 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

aneta.polec@nfosigw.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Aneta Połeć 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

22 45 90 124 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Rezerwacja pokoi hotelowych w następującym układzie: 

 

32 pokoje jednoosobowe w terminie od 7 do 10 października 2019 r. 

18 pokoi jednoosobowych w terminie od 8 do 10 października 2019 r. 

20 pokoi dwuosobowych w terminie od 8 do 10 października 2019 r. 

 

Hotel nie może znajdować się dalej niż 7 km od wejścia głównego na teren Międzynarodowych Tarów 

Poznańskich, tj. od ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi hotelarskie 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań  

Opis przedmiotu zamówienia 



Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania dla pracowników NFOŚiGW uczestniczących  

w MT POL-ECO SYSTEM. 

Przedmiot zamówienia 

Rezerwacja pokoi hotelowych w następującym układzie: 

 

32 pokoje jednoosobowe w terminie od 7 do 10 października 2019 r. 

18 pokoi jednoosobowych w terminie od 8 do 10 października 2019 r. 

20 pokoi dwuosobowych w terminie od 8 do 10 października 2019 r. 

 

 

Hotel nie może znajdować się dalej niż 7 km od wejścia głównego na teren Międzynarodowych Tarów 

Poznańskich, tj. od ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań. 

Kod CPV 

55110000-4 

Nazwa kodu CPV 

Hotelarskie usługi noclegowe 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 7-10 października 2019 r. 

Załączniki 

 Formularz Ofertowy w formie edytowalnej do wykorzystania  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:  

Cena (C) - 100 pkt 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Adres 

Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1305877


224590100 

Fax 

224590101 

NIP 

5220018559 

Tytuł projektu 

Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 

Numer projektu 

POIS.10.01.00-00-0401/19-00 

Inne źródła finansowania 

UDA-POIS.10.01.00-00-0201/19-00 

 


