
          

 

 

Zgorzelec, dn. 5 maja 2019r 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

 

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej zaprasza do składania ofert cenowych na najem sali 
konferencyjnej do przeprowadzenia konferencji wdrożeniowej dla projektu pn. „Rowerem 
po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych” w ramach programu Interreg 
PL-SN 2014-2022 o wartości poniżej 30 000 euro. 

Oferty można składać w Biurze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej ul. Daszyńskiego 6 
(pok. 027, III piętro) przesłać pocztą konwencjonalną na wyżej wymieniony adres lub 
pocztą elektroniczną na adres: zgzz@poczta.onet.pl  Warunki i wzór oferty do pobrania 
na stronie http://www.zgzz.pl w zakładce „Rowerem po granicy – transgraniczna 
koncepcja ścieżek rowerowych”.    

Osoba do kontaktu: Janusz Grzeszczuk, tel. 757752075, e-mail: zgzz@poczta.onet.pl   

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2019 roku do godz. 15.30. Decyduje data 
wpływu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania oferowanych warunków. 

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w dniu 11 czerwca 2019 roku. Forma 
płatności: przelew w terminie do 14 dni. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie sali na konferencje wdrożeniową projektu pn.    
   „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”, która odbędzie  
    się w dniu 11 czerwca 2019 roku.  
 2.  Sala konferencyjna musi spełniać niżej wymienione wymogi: 
       a)  miejsca siedzące dla minimum 60 osób (stoły, krzesła),  
       b)  możliwość ustawienia cateringu dla min. 60 osób lub posiadać osobną salę obok  
            sali konferencyjnej o metrażu umożliwiającym ustawienie cateringu oraz wydanie   
            posiłków,       
       c)  posiadać dostęp do internetu,  
       d)  możliwość podłączenia sprzętu typu laptop (5 stanowisk), rzutnika  
            (1 stanowisko), kontakty z napięciem 230V, przedłużacze,  
       e)   ekran dla rzutnika o wymiarach min. 2m x 2m lub telewizor o przekątnej co  
             najmniej 60 cali posiadający możliwość podłączenia laptopa, 
       f)    musi posiadać sprzęt nagłaśniający, 
       g)   obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
       h)   sala musi być przygotowana na przyjęcie uczestników na 1 godzinę przed  
             rozpoczęciem konferencji, 
        j)   w pobliżu sali konferencyjnej musi być toaleta, 
        k)  powinna być szatnia na wierzchnie okrycia, 
        l)   w godzinach wynajmu sala nie może być dostępna dla osób postronnych, 
        ł)   lokal z salą konferencyjną nie może być oddalony od Zgorzelca nie więcej niż  
             10 km, 
        m)  w odległości nie większej, niż 500 metrów od sali konferencyjnej musi      
              znajdować się parking dla samochodów osobowych. 

 



          

 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Oferta musi zawierać: 
Imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty 
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.  

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: zgzz@poczta.onet.pl lub Związek 
Gmin Ziemi Zgorzeleckiej, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, bezpośrednio w Biurze 
Związku (adres, jak wyżej) w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2019 roku, godz. 
15.30. W przypadku wysłania oferty pocztą elektroniczną liczy się data i godzina wysłania 
oferty do Zamawiającego. 

Podczas wyboru ofert zamawiający weźmie pod uwagę: 

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejszą, najniższą cenę 
ofertową brutto (100 procent). Obowiązuje ona przez cały okres ważności umowy i nie 
podlega żadnej zmianie w czasie jej trwania. Zamawiający wybierze Wykonawcę, co do 
którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym 
zaproszeniu.  

 

                                                                    Przewodniczący Zarządu 

                                                             Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej  

                                                                        /-/ Rafał Gronicz 

 


