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Trzebiatów, dnia 1 października 2013 r. 

ZAPYTANIE CENOWE 05/09/2013/PO KL 

Zakład Elektryczno – Metalowy „BOEM” 
Jan Borodziuk 
Mirosławice 14 
72-320 Trzebiatów 
Tel. 091 387 2028 
Fax.: 91 387 04 66 

www.boem.com.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Wojciech Łebiński 

E – mail: wlebinski@wp.pl tel. 605 873 010 lub w.sekulski@boem.com.pl  

W związku z realizacją projektu pt. „Kapitał ludzki firmy produkcyjnej na miarę XXI wieku”, projekt nr UDA – 

POKL.08.01.01-32-266/12-01, zapraszamy do złożenia oferty, na usługę zgodną z przedmiotem zamówienia, 

zgodną z obowiązującą u Państwa ofertą cenową. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

W związku z planowanym szkoleniem w dniach 18-19.10.2013r. Zamawiający planuje zakupić 

następującą usługę hotelową i przewozową: 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. 

1. Wynajem 3 sal wykładowych na dwa dni szkoleniowe (16h x 3gr = 48h) 48 h 

2. Zakwaterowanie (dwa noclegi) i wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 1 kolacja, 

1 kolacja typu grill/ognisko)  dla 50 uczestników szkolenia 

50 szt. 

3. Przewóz uczestników szkolenia autobusem na trasie Mirosławice - miejsce 

szkolenia -Mirosławice 

1 szt. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych przedmiotu zamówienia. 

2. Miejsce, termin i sposób składania ofert 

Oferty należy składać do dnia 14 października 2013r. do godziny 15:00 drogą elektroniczną (skan), faxem 

lub osobiście w siedzibie zamawiającego. 
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3. Informacje zamieszczone w ofercie 

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu załączonym do zapytania lub własnym 

zawierającym następujące informacje: 

- nazwę oferenta 

- dane teleadresowe i kontaktowe, np. telefon stacjonarny, fax, telefon komórkowy 

- oferowaną cenę z podaniem ceny brutto 

- termin ważności oferty 

Oferta musi być podpisana przez Oferenta. 

4. Termin wykonania zamówienia 

Od daty złożenia oferty do końca projektu.  

5. Kryteria wyboru oferty 

Cena 100% 

6. Wybór Dostawcy 

a) Wyboru wykonawcy dokonuje się spośród prawidłowo wypełnionych i złożonych w terminie ofert. 

b) Zamówienia dokonuje się u Oferenta, który zaproponował najniższą cenę 

c) W przypadku nie otrzymania trzech ofert Zamawiający ponowi zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą 

konkurencyjności. 

 

  Z poważaniem, 

Wojciech Łebiński 
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Zakład Elektryczno-Metalowy „BOEM” 

Jan Borodziuk 

Mirosławice 14 

72-320 Trzebiatów 

 

 

Oferta  

 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Ilość j.m. Cena 

jednostkowa 

brutto (PLN) 

Wartość brutto 

(PLN) 

1. Wynajem 3 sal wykładowych na dwa 

dni szkoleniowe (16h x 3gr = 48h) 

48 h   

2. Zakwaterowanie (dwa noclegi) i 

wyżywienie (2 śniadania, 2 obiady, 1 

kolacja, 1 kolacja typu grill/ognisko)  

dla 50 uczestników szkolenia 

50 szt.   

3. Przewóz uczestników szkolenia 

autobusem na trasie Mirosławice - 

Międzyzdroje - Mirosławice 

1 szt.   

Razem  

 

 

Termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia 

 

 

 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy 


