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S z cz eg óły / Opis  prz edmiotu z amówieniaS z cz eg óły / Opis  prz edmiotu z amówienia

Naz wa beneficjentaNaz wa beneficjenta Fundacja Rozwoju Z iemi Oleckiej

Data publikacjiData publikacji 2015-03-16

T ermin s kładania ofertyT ermin s kładania oferty 2015-03-31

Naz wa z amówieniaNaz wa z amówienia
Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych

Główna kateg oriaGłówna kateg oria Usługi

Adres  e- mail, na który należ y wys łać ofertęAdres  e- mail, na który należ y wys łać ofertę biuro@fundacja.olecko.pl

Os oba do kontaktuOs oba do kontaktu Monika Chmielewska-Sujata
87 520 21 59
fundacja.projekt@wp.pl

Cz y og łos z enie dotycz y wyłącz nie podmiotów ekonomiiCz y og łos z enie dotycz y wyłącz nie podmiotów ekonomii
s połecz nej?s połecz nej?

Nie

Numer og łos z eniaNumer og łos z enia 0001363

S tan og łos z eniaS tan og łos z enia Z akończone

Naz wa z amówieniaNaz wa z amówienia

Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia sal szkoleniowych/konferencyjnych

Rodz aj i prz edmiot z amówienia z g odnie z e Ws pólnym S łownikiem Z amówień CPVRodz aj i prz edmiot z amówienia z g odnie z e Ws pólnym S łownikiem Z amówień CPV

Usługi hotelarskie

55110000-4

Hotelarskie usługi noclegowe

Usługi hotelarskie

55120000-7

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Usługi cateringowe

55310000-6

Restauracyjne usługi kelnerskie

Cz as  trwania z amówieniaCz as  trwania z amówienia

2015-03-16 -  2015-03-31

Miejs ce realiz acji z amówieniaMiejs ce realiz acji z amówienia

Powiat:

ełcki

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Powiat:

giżycki

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Powiat:

mrągowski

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Powiat:

olecki

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Powiat:

piski

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Powiat:

węgorzewski

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Z amówienieZ amówienie

/
/ogloszenia/ogloszenie/raGL6skCcJaTLbdq/pdf/export/
mailto:biuro@fundacja.olecko.pl


BeneficjentBeneficjent

Warunki udz iału w pos tępowaniuWarunki udz iału w pos tępowaniu

Ocena ofertyOcena oferty

Z akres  wyklucz eniaZ akres  wyklucz enia

WykonawcaWykonawca

Przedmiotem zamówienia jest wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie zapewnienia zakwaterowania,

przygotowania pełnego wyżywienia, w tym organizacji przerw kawowych oraz udostępnienia sal

szkoleniowych/konferencyjnych na organizację 2 cykli weekendowych (sobota i niedziela) seminariów dla 60

uczestników seminariów i 5 osób z kadry projektu. Usługa dotycząca 2 cykli seminariów dla 60 osób + 5 osób z kadry

projektu powinna zostać zorganizowana w następujących terminach: 11-12 kwietnia 2015 r. oraz 25-26 kwietnia 2015 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, posiadający hotel/pensjonat o minimum średnim standardzie 3

gwiazdkowym według kategoryzacji obiektów hotelarskich (par. 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i

Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi

hotelarskie /Dz. U z 2004 roku nr 188, poz. 1954/) lub kompleks rekreacyjno-/wypoczynkowo-konferencyjny na terenie

jednego z 6 powiatów mazurskich, tj. ełckiego, giżyckiego, oleckiego mrągowskiego, węgorzewskiego lub piskiego.

Z ałącz nikiZ ałącz niki

zapytanie_ofertowe_usługi_hotelarskie[1].pdf

zał. 1 druk oferty usługa wyżywienia, zakwaterowania.docx

zał. 2 oÂ¶wiadczenie usługa wyżywienia, zakwaterowania.docx

Naz waNaz wa

Fundacja Rozwoju Z iemi Oleckiej

S yg natura projektuS yg natura projektu

POKL.05.04.02-00-I21/14

AdresAdres

Ulica:

Plac Wolności

Numer domu:

2

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

19-400

Miasto:

Olecko

Powiat:

olecki

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Nie ustanawiono warunków udziału w postępowaniu

T ylko cena.

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem

przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent

nie otrzyma żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub

kurateli.*

Naz wa oferentaNaz wa oferenta

PHU "KOLBI" s .c. Kolno, Pl. Wolności 31 Grażyna i Ireneusz Szumowscy, HOT EL "Nad Pisą"

Data wpłynięcia ofertyData wpłynięcia oferty

2015-03-25

AdresAdres

ul. Ratuszowa 13 

12-200 Pisz 
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