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Kraków, dn. 26.07.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację Warsztatów Strategicznych 

dla Członków Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK 
ul. Wrocławska 11/3, 30-006 Kraków 

NIP: 676-20-77-033 Regon: 351533983 KRS: 0000152511 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Organizacja Warsztatów Strategicznych dla Członków Stowarzyszenia. 

 

W ramach usługi: 

 

a) Wykonawca zapewni: SALE SZKOLENIOWE 

 min 3 sale szkoleniowe  dla  40 osób w dniach  7-9 października 2016 r. 

 

Wymagana specyfikacja 

 

Wyposażenie sali: laptop, rzutnik multimedialny, oświetlenie sali, nagłośnienie, 

mikrofon, zorganizowanie i rozstawienie ekranu odpowiednio dużego do wyświetlenia na 

prezentacji, flipchart z papierem i markerami, dostęp do Internetu Wi-Fi lub podłączenie na 

stanowisko, dostęp do drukarki ze skanerem (opcjonalnie), miejsce do przechowania ubrań 

(wewnątrz lub na zewnątrz sali), miejsce, w którym serwowany będzie catering. 

Wykonawca zapewni podłączenie wszelkiego sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego 

i audiowizualnego użytego podczas Warsztatów. 

 

b) Wykonawca zapewni: CATERING – PRZERWY KAWOWE 

 catering dla uczestników Warsztatów w dniach 7-9 października 2016 r.  

W dniu 07.10.2016 r. –  20 osób 

W dniu 08.10.2016 r. – 40 osób 

W dniu 09.10.2016 r. – 40 osób 

 

               wraz z obsługą po ich zakończeniu z zapewnieniem min.: drobne przekąski na zimno i ciepło 

(kanapki, ciastka itp. ) kawa, herbata, cukier, mleko, cytryna, woda gazowana 

i niegazowana, soki, ciasto i inne wypieki cukiernicze – minimum po 2 sztuki dla każdego 

z uczestników. 
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c) Wykonawca zapewni: CATERING - LUNCH 

 catering obiadowy dla uczestników Warsztatów w dniach 7-9 października 2016 r. 

 wraz z obsługą po ich zakończeniu, gdzie przewidziane jest: 

W dniu 07.10.2016 – lekki lunch, dwudaniowa obiadokolacja wraz z deserem i napojami – 20 

osób 

W dniu 08.10.2016 r. – lekki lunch, dwudaniowa obiadokolacja wraz z deserem i napojami- 

40 osób 

W dniu 09.10.2016 r. – dwudaniowy lunch wraz z deserem i napojami – 40 osób 

 

Wymagana specyfikacja 

Wykonawca zapewni ewentualne posiłki wegetariańskie, posiłki dla osób będących na 

dietach oraz owoce jako alternatywę deseru. 

 

d) Wykonawca zapewni: ZAKWATEROWANIE 

 zakwaterowanie uczestnikom Warsztatów w pokojach 

 dwuosobowych w terminie 07/08.10.2016 r. dla ok. 20 osób oraz 

  dwuosobowych w terminie 08/09.10.2014 r. dla ok. 40 osób   

 W razie potrzeb uczestników zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych. 

 

Wymagana specyfikacja 

Śniadania wliczone w cenę pokoju, pokoje wyposażone w łazienkę, pościel, ręczniki. 

 

III.         Termin realizacji usługi: 

07-09.10.2016 r. 

 

IV.         Miejsce realizacji usługi: 

Centralna Polska i okolice 

 

V.           Sposób złożenia oferty: 

Złożona oferta powinna zawierać informacje: 

 

• nazwę i adres oferenta 

• dokładny opis oferowanej usługi 

• wartość organizacji warsztatów: 

 wartość  oferty dla 1 dnia dla sali; 
 wartość  oferty dla 1 dnia dla usługi cateringowej z rozróżnieniem na przerwy 

kawowe i lunch w przeliczeniu na jednego uczestnika 
 wartość oferty dla 1 dnia dla usługi zakwaterowania w przeliczeniu na jednego 

uczestnika 
 ogólna wartość  oferty organizacji dla 1 dnia warsztatów 
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VI.           Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników 

Warsztatów, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem cateringu oraz ilości noclegów (a także 

proporcjonalnym zmniejszeniem/ zwiększeniem ceny usługi), o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawców do 5 dni przed Warsztatami. 

VII.        Zamawiający - organizator Warsztatów odpowiada za część merytoryczną, 

program oraz zaproszenie Członków. 

 

 

VIII.       Kryteria wyboru oferenta: 

Cena oraz zakres usług dodatkowych 

 

IX.         Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: stowarzyszenie@matrik.pl w tytule wpisując: Warsztaty 

strategiczne  do 19.08.2016r. 

 


