Szczecin 14.05.2018 r.
W związku z realizacją projektu edukacji ekologicznej pn.: „Poznajemy ptaki Polski
i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia” Umowa
nr 31/2018/Wn50/EE-ee/D, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
zaprasza do składania ofert na usługę wynajęcia ośrodka w celu
zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i
wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina
Rewal, woj. zachodniopomorskie).
Za treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Laudato Si'.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/05/2018

I. Zamawiający.
Fundacja Ekologiczna Laudato Si'
al. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin
NIP: 8513198537, REGON: 36523528100000
tel. 692 509 181
e-mail: biuro@laudatosi.pl
www.laudatosi.pl
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Łukasz Chorągwicki - tel. 692 509 181; email: biuro@laudatosi.pl

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia ośrodka w celu
zorganizowania konferencji dla 100 uczestników oraz zakwaterowania i
wyżywienia 100 uczestników konferencji w miejscowości Trzęsacz (gmina
Rewal, woj. zachodniopomorskie). Konferencja organizowana jest przez
Fundację Ekologicznę Laudato Si' w ramach projektu edukacji ekologicznej pn.:
„Poznajemy ptaki Polski i zasady bioróżnorodności, szanujemy Dzieło Stworzenia”
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 sala konferencyjna dla 100 osób z udostępnionym sprzętem
multimedialnym (rzutnik) i nagłośnieniem (głośnik, mikrofon);
 możliwość zakwaterowania 120 osób;
 stołówka na minimum 120 osób wraz z kuchnią;
 przygotowanie posiłków zgodnie z załączonym jadłospisem (Załącznik 1.
Jadłospis konferencja 22-24.05.2018);
 miejsce na ognisko;
 teren zielony o powierzchni minimum 0,5 ha.

III. Termin wykonania usługi.
Od 22 do 24 maja 2018 r.

IV. Sposób przygotowania oferty.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik 2. Wzór formularza ofertowego.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową;
- posiadać datę sporządzenia;
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
- podpisane czytelnie przez Oferenta.

V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@laudatosi.pl; kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Al. Wyzwolenia
52, 71-506 Szczecin do dnia 17.05.2018 r. do godziny 15:00 wraz z kserokopią
wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.05.2018 r. Wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Fundacji Ekologicznej
Laudato Si' w Szczecinie o godzinie 12:00 oraz na stronie www.laudatosi.pl.
3. Oferty złożone po terminie oraz nie zawierające wszystkich elementów nie będą
rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.laudatosi.pl

VI. Okres związania ofertą.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od chwili upłynięcia
terminu składania ofert.

VII. Kryteria wyboru oferty.
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 40%.
2. Jakość - 60%.

VIII.
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

WYBORU

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
za pośrednictwem strony znajdującej sie pod adresem: www.laudatosi.pl

oferentów

IX. Dodatkowe informacje.
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Chorągwicki pod numerem telefonu

692 509 181 lub 785 959 859 oraz adresem email: biuro@laudatosi.pl

X. Załączniki.
Załącznik 1. Jadłospis konferencja 22-24.05.2018.
Załącznik 2. Wzór formularza ofertowego.

