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ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASAD Ą KONKURENCYJNOŚCI 
 

 
 

W związku z realizacją projektu pt. „Profesjonalna opiekunka  i pomoc domowa”  

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na 

regionalnym rynku pracy, 

 

zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym 

 
Zamawiający 

 
Grzegorz Szprych Kancelaria Prawna Sampraus Spółka Komandytowa 
ul. Wita Stwosza 3 
50-148 Wrocław 
Telefon: 71 372 45 17 
Fax:  71 372 45 18 
strona www: www.sampraus.com.pl 
e-mail: kancelaria@sampraus.com.pl 
 
  
 
Osoba upowaŜniona przez Zamawiającego do bieŜących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania 
oferentów: 
 
Izabela Moska 
e-mail: izabela.moska@sampraus.pl 
telefon: 071 791 57 75 
 

 
Koordynator Projektu 

 
Urszula Szulejko 
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Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi dotyczące: 

• wynajmu sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkoleń dla 20 osób 

• zapewnienia noclegów dla uczestników szkoleń 

• zapewnienia cateringu dla uczestników szkoleń 

 
Opis zamówienia 

 

1. Terminy i miejsce realizacji zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane w miesiącach styczeń-sierpień 2010 r. 
 
W tym okresie zostanie przeprowadzonych: 

• 16 zjazdów  3-dniowych (piątek, sobota, niedziela) 
• 16 zjazdów 2-dniowych (sobota, niedziela) 

 
Miejsce realizacji szkoleń: województwo dolnośląskie 
 
2. Zakres usług 

Usługi w ramach szkoleń realizowanych przez 3 dni powinny obejmować: 

• wynajem sali szkoleniowej przez 3 dni,: 

• 2 noclegi, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje  dla kaŜdej osoby uczestniczącej w szkoleniu 

Usługi w ramach szkoleń realizowanych przez 2 dni powinny obejmować: 

• wynajem sali szkoleniowej przez 2 dni, oraz dla kaŜdej osoby: 

• 1 nocleg, 1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja dla kaŜdej osoby uczestniczącej w szkoleniu,  

3. Parametry sali szkoleniowej 

• sala szkoleniowa wyposaŜona w krzesła i stoły dla minimum 25 osób  

• dostęp do Internetu dla prowadzącego szkolenie 

4. Parametry pokoi 

Pokoje dwuosobowe z dwoma osobnymi łóŜkami. Liczba pokoi powinna zapewnić nocleg przynajmniej dla 

21 osób.   W przypadku nieparzystej liczby uczestników oferta powinna uwzględniać moŜliwość noclegu 

dla 1 osoby w osobnym pokoju w takiej samej cenie jak dla pozostałych osób nocujących w 

pokojach dwuosobowych. 

5. Oferty cz ąstkowe 

MoŜna składać oferty na zapewnienie noclegów, sali i wyŜywienia dla minimum 12 szkoleń. 
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Oferta musi obejmować wszystkie rodzaje usług: noclegowe, gastronomiczne oraz wynajem sali 

szkoleniowej. 

Zakres oferty 

Oferta powinna zawierać informację o cenie brutto  usług w podziale na: 

• cenę za wynajęcie sali przez 1 dzień 

• cenę za kolację dla 1 osoby 

• cenę za obiad dla 1 osoby 

• cenę za śniadanie dla 1 osoby 

• cenę za nocleg dla 1 osoby w pokoju dwuosobowym 

Dodatkowo oferta powinna zawierać:  

• propozycję konkretnych dat realizacji szkoleń zgodnie z podanymi warunkami brzegowymi 

• opis parametrów technicznych pokoi i sali szkoleniowej i/lub zdjęcie pokoju i sali szkoleniowej,  

• przykładowe menu dla kolacji, obiadu i śniadania 

Kryteria wyboru oferty 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaproponuje najniŜszą cenę i którego oferta spełnia 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 

Sposób, forma i termin składania ofert 

Oferta powinna określać Wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu. Oferty moŜna składać:  

• w formie elektronicznej (format pliku DOC lub PDF) na adres e-mail:  

izabela.moska@sampraus.pl 

• lub w formie papierowej pocztą na adres zamawiającego lub faksem na numer faksu: 
      +48 71 372 45 18 

Oferty naleŜy składać najpóźniej do 30 listopada 2009 r. do godziny 16.00 

Zasady współpracy 

• wszystkie usługi będą realizowane na podstawie umowy. 

• brak moŜliwości przedpłaty. 

• płatność w formie przelewu na podstawie faktury VAT wystawianej za kaŜdy weekend szkoleniowy. 

Płatność w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 

• moŜliwość zmiany (zwiększenia, zmniejszenia) zamówienia na 3 dni przed realizacją usługi. 

Informacje dodatkowe 

• zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn 
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• przysłanie oferty jest jednoznaczne z akceptującą zasad współpracy po wyborze oferty 

• zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru części z zaproponowanych terminów szkoleń 


