
 

 

Koszalin, dnia 26 stycznia 2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI KONFERENCYJNO - HOTELOWEJ  

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizowanym przez EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie projektem 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

„Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym 

dotyczącym możliwości współpracy w ramach usługi hotelowo-konferencyjnej. 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjno- hotelowa obejmująca: 

 

1. Wynajem Sali szkoleniowej na trzy moduły szkoleniowe dla grupy 12-osobowej  

(3 dni x 8 godzin, 2 dni x 8 godzin, 2 dni x 8 godzin – łącznie 7 dni). Sala musi wyposażona 

być w: flipchart, ekran do projektora, projektor multimedialny, możliwość ustawienia 

stołów w podkowę. 

2. Usługa gastronomiczna: 

a. Przerwy kawowe na całodzienne szkolenie dla 13 osób (12 uczestników + 1 trener) 

w każdym dniu szkolenia (3 + 2 + 2 dni). 

b. Obiad dla 13 osób (12 uczestników + 1 trener) w każdym dniu szkolenia  

(3 + 2 + 2 dni). 

c. Kolacja dla 13 osób (12 uczestników + 1 trener) w każdym dniu szkolenia  

(3 + 2 + 2 dni) – pierwsza kolacja przeddzień rozpoczęcia szkolenia, natomiast ostatni 

dzień kończy się obiadem). 

3. Usługa noclegowa: 

Zapewnienie 3 + 2 + 2 noclegów dla 12 uczestników – pierwszy nocleg w przeddzień 

rozpoczęcia szkolenia. 

4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 

55.12.00.00-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

5. Terminy:  

17-19.02.2015 r., 25-26.03.2015 r. oraz 13-14.05.2015 r. 

6. Lokalizacja hotelu/ośrodka konferencyjnego:  

Miasto Wieliczka, Kraków. 

7. Standard hotelu: 

 zapewnienie noclegów dla 12 osób w pokojach 2-osobowych. 

8. Jakość wyżywienia: 

 dwudaniowy obiad, 

 ciągła przerwa kawowa uzupełniana na bieżąco. 
 



 

 

 
II. Kryterium wyboru oferty: 

Pod uwagę brana będzie wyłącznie cena – 100%. 
 
III. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy składać (osobiście lub pocztą) w siedzibie Zamawiającego w Koszalinie 

EKSPERT-SITR Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 38,  75-204 Koszalin 

lub przesłać skany dokumentów na adres mailowy:  

jzienkiewicz@ekspert-sitr.pl 

w terminie do 12 lutego 2015 do godziny 16:00. 

W przypadku pytań związanych z zamówieniem prosimy o kontakt pod numerem tel. kom.  

602 742 954 

 

 

IV. Wymogi formalne: 

Każdy Oferent powinien dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 

i osobowych z Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 

potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2. 



 

 

 
Załącznik 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym 
 
 
 
 
 
 
[Pieczęć firmowa Oferenta] 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań 
 
 

Nazwa i adres Oferenta: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Oświadczam, że między: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

a Zamawiającym tj. EKSPERT- SITR. Sp. z o.o. w Koszalinie lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy nie istnieją powiązania 

kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: 

 Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

 Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

 Pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

(Miejsce i data) (Pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej  

do reprezentacji Oferenta) 

 



 

 

 
Załącznik 2 - Potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego 

[Pieczęć firmowa Oferenta] 

 
 
 
 

Potwierdzam otrzymanie w dniu …………………………… Zapytania Ofertowego dotyczącego 

organizacji szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Indywidualne rozwiązania 

ekologiczne w MMŚP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
 
 
 
 
(Miejsce i data) (Pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej  

do reprezentacji Oferenta) 

 


