Szczecin, dn. 16.03.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE WOPR WZ
Organizacja szkolenia przeciwpowodziowego 2018
Zapewnienie bazy noclegowo – szkoleniowej oraz wyżywienia

W imieniu WOPR Województwa Zachodniopomorskiego zwracam się z prośbą
o wycenę: Przeprowadzenia szkolenia przeciwpowodziowego wraz z zapewnieniem bazy
noclegowo – szkoleniowej oraz wyżywienia.
Szczegóły zamówienia:
 Pobyt zaczynamy obiadem w piątek kończymy obiadem w niedzielę.


Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie uczestnikom:

a) zakwaterowanie, (pokoje 3-5 osobowe) z łazienką
b) wyżywienia, (2x śniadanie, 3x obiad, 2x kolacja)
- śniadania i kolacje - Szwedzki Stół (dwa ciepłe dania)
- obiad dwudaniowy
c) zapewnienie zaplecza do realizacji zajęć
- sala konferencyjna na zajęcia grupowe (z 50 krzesłami oraz ławkami ułożenie kinowe)
- dwie mniejsze sale do ćwiczeń
e) sprzęt audiowizualny
- nagłośnienie, rzutniki, ekrany, laptop, mikrofon
f) dodatkowe wymagania
- własna plaża z pomostem z rozstawionymi 4 bojami nawrotowymi
- łagodne zejście do wodowania łodzi z przyczepy
- strzeżony parking w ofercie na 30 pojazdów
- minimum dwie łodzie wiosłowe
- tor manewrowy dla samochodów terenowych, uwzględniając wodowanie jednostek z
przyczepy


Liczba wszystkich uczestników to 60 osób



Zamawiający uprzedza o prawdopodobieństwie dowozu posiłków w teren w pojemnikach
– termosach dla wszystkich uczestników szkolenia.



Sala restauracyjna, wykładowa oraz sale ćwiczeniowe muszą znajdować się w kompleksie
bazy noclegowo- ćwiczeniowej.



WOPR WZ zastrzega sobie elastyczność w godzinach posiłków w zależności od harmonogramu
zajęć.



Termin nadsyłania ofert: do dnia 21 marca 2018 roku (poniedziałek), do godziny 13.00



Miejsce złożenia oferty: Biuro WOPR WZ, ul. Mickiewicza 18, Szczecin, poziom -1, pok. 011



Oferty można przesyłać także mailem na adres: szkolenia@wopr.szczecin.pl



Cena obowiązuje przez cały czas realizacji zamówienia.



Kryteria oceny:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów - cena 100%.



Formuła oceny:

Najkorzystniejsza oferta będzie wybrana spośród ofert nadesłanych zgodnie z zapytaniem
ofertowym:
(najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) x 100 pkt.
Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów



Kontakt:

Elżbieta Janicka tel.: 91 425 27 78; szkolenia@wopr.szczecin.pl

