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Jelenia Góra, dnia 03.07.2020 
 
. 

Zapytanie ofertowe 
 
 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem 
ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: 

A. Wynajem 2 sal, w tym 1 wraz ze sprzętem (rzutnik, ekran, mównica, podest sprzęt 
nagłośnieniowy) na potrzeby realizacji II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” dla około 100 osób  

B. catering dla uczestników II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór 
Izerskich i Łużyc”  (serwis kawowy ciągły i  lunch dla około 100 osób - uczestników forum)  

C. Nocleg dla prelegentów i panelistów oraz personelu projektu z Boxberg /około 6 osób/ z 29 na 

30.09.2020 

D. Wyżywienie podczas spotkania roboczego /lunch dla około 7 osób/ dn. 29.09.2020 

na potrzeby realizacji projektu II Forum Turystyczne „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich 
i Łużyc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-
2022 
 
2. Termin realizacji*:  

A. 30.09.2020 

B. 30.09.2020 

C. Nocleg z 29 na 30.09.2020 

D. 29.09.2020 

3. Istotne warunki zamówienia: 
 

• obiekt zlokalizowany w powiecie jeleniogórskim, 

• obiekt dysponujący co najmniej 2 salami konferencyjnymi na min. 100 osób i salą 
restauracyjną na min. 100 osób, 

• liczba bezpłatnych miejsc parkingowych:  min. 70, 

• WI-FI – bezpłatny bezprzewodowy Internet na terenie hotelu, 

• wizualizacja Zleceniodawcy przed  i w obiekcie (min. baner, 4 flagi), 

 

A. Wynajem 2 sal, w tym 1 wraz ze sprzętem (rzutnik, ekran, mównica, podest, sprzęt 
nagłośnieniowy) na potrzeby realizacji II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” dla około 100 osób  

a. 1 sala wraz ze sprzętem multimedialnym - rzutnikiem, ekranem, mównicą, podestem 
sprzętem nagłośnieniowym – układ Sali kinowy + ustawienie 4 lub 5 foteli i stołu na 
potrzeby panelu dyskusyjnego 

b. 2 sala na potrzeby ustawienia stoisk informacyjnych i wystawy fotograficznej – 
udostępnienie min. 10 stołów i 10 krzeseł na potrzeby stoisk informacyjnych. 

B. catering dla uczestników II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór 
Izerskich i Łużyc”  (serwis kawowy ciągły i  lunch dla około 100 osób - uczestników forum)  

a. przerwa kawowa ciągła od 8:00-13:00, składającą się co najmniej z: woda, soki, 

kawa, herbata, ciasto; 

b. lunch w sali restauracyjnej, stół szwedzki składający się co najmniej z trzech dań 

ciepłych, w tym co najmniej 1 danie wegetariańskie, zupa, deser, zimne napoje. 

Liczba uczestników zostanie podana do dnia 23.09.2020 r.  
C. Nocleg dla prelegentów i panelistów oraz personelu projektu z Boxberg /około 6 osób/ z 29 na 

30.09.2020 

a. Pokoje jednoosobowe  
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b. Zleceniodawca przekaże wykonawcy ilość pokoi do rezerwacji do dnia 15.09.2020r.   

D. Wyżywienie podczas spotkania roboczego /lunch dla około 7 osób/ dn. 29.09.2020 

a. Lunch dla uczestników spotkania roboczego składający się z zupy, dania głównego, 

deseru i zimnych napoi  

• Kryterium wyboru oferty: 100% - zaproponowana cena.  
 
 
W związku z ogłoszeniem na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii 
spowodowanej rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2  powodującego chorobę COVID-
19, stanowiące nadzwyczajne okoliczności, Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia 
usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony uczestników 
oraz wytycznymi i zaleceniami odpowiednich organów Państwa  
 
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 aneta.medza@karr.pl , do dnia 10.07.2020 do godz. 9.00. 
 
Kontakt: +48 882 567 969 Osoba do Kontaktu: Aneta Mędza 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aneta.medza@karr.pl

