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ZAPYTANIE OFERTOWE

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zorganizowania noclegu dla 3 osób (przedstawicieli 
handlowych) na czas wyjazdu do Bad salzuflen w Niemczech w celu wzięcia udziału w imprezie 
targowej M.O. W. 2017 dla projektu w programie Wniosek o dofinansowanie projektu Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 
działanie 3.3 „ Wsparcie Promocji oraz Internacjonalizacji Innowacyjnych Przedsiębiorstw” 
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -  Go to Brand według 
poniższego opisu:

RODZAJ USŁUGI ZAPOTRZEBOWANIE UWAGI

Usługa noclegu 3 pokoje 1 osobowe lub 2 
wraz ze śniadaniem osobowe 
dla 3 osób w Bad 
Salzuflen , Niemcy.

Nocleg w hotelu z zapewnionym 
śniadaniem
Okres pobytu w hotelu od dnia
15.09.2017 do dnia 22.09.2017

Koszt obejmuje 7 noclegów dla każdej 
osoby



Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami:
• Cena 40%
• Ogólne warunki panujące w hotelu 50%
• Odległość od miejsca organizacji targów M.O.W 10%

Warunki udziału w postępowaniu:

- cena noclegu powinna obejmować łącznie wszystkie elementy opisane w przedmiocie 
zapytania ofertowego

- Wykonawca zapewni nocleg wraz ze śniadaniem
Wykonawca zapewni nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych
Obiekt noclegowy powinien znajdować się w odległości do 5 km od miejsca imprezy targowej

- Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne dane osób objętych ubezpieczeniem
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzenia bookingu po zaakceptowaniu 

oferty oraz otrzymaniu potwierdzenia płatności od Zamawiającego na adres mailowy:
wpg@winteeh.pl
Wykonawca prześle wszelkie niezbędne informacja do dokonania przelewu

Zamówienie udzielane przez Wnioskodawcę nie może być udzielane podmiotom powiązanym 
z nimi osobowo lub kapitałowo:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Oferent składając ofertę powinien złączyć oświadczenia, z którego wynika że powyżej 
wskazane powiązania nie mają miejsca

Ofertę proszę złożyć drogą mailową z adnotacją w temacie maila -„Oferta cenowa -  hotel”, do 
dnia 10 lipca 2017 do godz. 22.00 na adres: wpg@wintech.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: p. Elżbieta Marek , tel. 882 012 104.
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści mniejszego 
zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub 
jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
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