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Zapytanie ofertowe 
 
 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze w związku z realizacją projektu pt. 
„Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” zwraca się z zapytaniem ofertowym w 
sprawie wykonania następującego zamówienia: 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 

• wynajem Sali na potrzeby Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm „Energia 
odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne 
źródła energii.”  

• catering dla uczestników Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm „Energia 
odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne 
źródła energii.” dla około 200 osób, 

na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• wynajem sali konferencyjnej dla grupy minimum 200 osobowej, wraz ze sprzętem 
multimedialnym oraz sali restauracyjnej w tym samym obiekcie dla grupy minimum 200 
osobowej na potrzeby Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm „Energia 
odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne 
źródła energii” , które odbędzie się 27.06.2018r.  

• catering w trakcie ww. Forum: 
-  serwis kawowy ciągły od godz. 8.30 do 17.00 na około 200 osób składający się z co najmniej: 

woda, soki, kawa, herbata, ciasta domowe; 

-  obiad (w innej sali w tym samym obiekcie) - stół  szwedzki  na około 200 osób składający się 

z co najmniej z trzech dań ciepłych w tym dania jarskie, zupy, zimne napoje, ciasta owoce. 

Obiekt zlokalizowany w  Jeleniej  Górze lub powiecie jeleniogórskim dysponujący: salą konferencyjną 
na co najmniej 200 osób oraz salą restauracyjną w tym samym obiekcie na co najmniej 200 osób wraz 
parkingiem na co najmniej 100 samochodów, WI-FI- bezprzewodowy Internet na terenie hotelu. 
 
2. Termin realizacji*: 27.06.2018r.  

 
3. Istotne warunki zamówienia:  
wynajem Sali konferencyjnej dla grupy min. 200 osobowej oraz catering w trakcie trwania Polsko-
Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach 
gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii” (serwis kawowy ciągły, obiad – w 
innej Sali w tym samym obiekcie).  
Ogólne parametry: 
-sala konferencyjna na min. 200 osób z dostępem do bezprzewodowego Internetu, 
-sala „restauracyjna” na min. 200  osób, 
-liczba miejsc parkingowych:  min. 100, 
-WI-FI - bezprzewodowy Internet na terenie hotelu, możliwość kopiowania i/lub wydruku, nagłośnienie, 
ekran, rzutnik, mównica, 
-ostateczna liczba uczestników zostanie podana na 7 dni przed imprezą, 
- Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach 
gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii”. składa się z dwóch części. W pierwszej 
części seminaryjnej odbędą się prezentacje. W drugiej części odbędzie się Giełda Kooperacyjna - 
bilateralne rozmowy między przedsiębiorcami. Po zakończeniu I części Wykonawca musi dostosować 
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salę konferencyjną (40 stolików + 4 krzesła do każdego stolika) do II części Forum w ciągu 1 godziny 
(zgodnie z programem). W tym czasie uczestnicy udadzą się na obiad (w innej sali w tym samym 
obiekcie). Dodatkowo Wykonawca zapewni około 15 stolików + 3 krzesła do każdego stolika dla 
partnerów i współorganizatorów (stoiska informacyjne). 
 
-Kryterium wyboru oferty: 100% - zaproponowana cena.  
 
4. Sposób przygotowania oferty: 
Wypełniony w języku polskim formularz „Oferta Wykonawcy”, według wzoru określonego w załączniku 
do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A., (adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać na nr faksu 075 75 22 794 
lub drogą mailową na adres karin.pastuszka@karr.pl , do dnia 21.02.2018r. do godz 12:00  
 
Kontakt: tel.kom.   +48 728 314 705  Osoba do kontaktu: Katarzyna Matusik, Koordynator Projektu  
Kontakt: tel.kom  . +48 600 837 336  Osoba do kontaktu: Dorota Turska, Administrator Projektu  
Kontakt: tel.kom.   +48 728 314 705  Osoba do kontaktu : Karin Pastuszka Asystent ds. 
administracyjnych 
 
5. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

 nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,  

 zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,  

 nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,  

 negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie odbiegać 
od założeń budżetowych projektu,  

 zmiany terminu realizacji zamówienia,  

 unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.  
 
W załączeniu wzór oferty Wykonawcy 
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu 
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