Białystok, 01.07.2016r.
ROZPOZNANIE RYNKU nr 3/Horyzonty16
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie rozpoznania rynku mającego na celu wyłonienie
najkorzystniejszej oferty na organizację noclegu i wyŜywienia na potrzeby realizacji projektu „Szerokie
Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
Tel./Fax. 85 7424151
2. OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów, wyŜywienia
i sali wykładowej, uczestnikom i trenerom szkoleń organizowanych w ramach projektu „Szerokie
Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” w dn. 18-21
lipca 2016r.
Zamawiający szacuje 3 grupy szkoleniowe średnio liczących ok. 9-11 osób. Grupa oznacza
szkolenie 2 –dniowe.
Przewidywane terminy realizacji poszczególnych grup:
18-19 lipca 2016r. – 2 grupy ok. 22 osób łącznie
20-21 lipca 2016r. – 1 grupa ok. 11 osób
Ilości uczestników mogą ulec nieznacznej zmianie (+/- 2 osoby). Dokładne ilości osób podane
zostaną do dnia 14 lipca 2016r. Rozliczenie za usługę nastąpi zgodnie z rzeczywistym stanem
uczestników.
Oferta powinna zawierać opis oraz kalkulację cenową w kategoriach:
1. Nocleg: pokoje 1-2 osobowe wyposaŜone w pojedyncze łóŜka, pokoje z łazienką.
2. WyŜywienie:

• śniadanie
• przerwy kawowa całodziennie uzupełniane, które będą składać się min z.: kawy, herbaty,
wody mineralnej, soków, ciastek
• 2 obiady: zupa, drugie danie, woda, sok, deser
• kolacja: danie na gorąco, przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje gorące, sok/woda
Wykonawca zapewni obsługę, rozstawienie i bieŜącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę
miejsca podawania wyŜywienia,
3. Sala wykładowa
• dostępność sal przez 8h kaŜdego dnia mieszczących ok. 12 osób
• wyposaŜona w: stoły, krzesła miękkie z oparciami, flipchart, mazaki, rzutnik, ekran

• miejsce na catering,

• zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez moŜliwości przechodzenia przez nią lub
przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu).
3. KRYTERIA WYBORU
Wykonawcy którzy złoŜą najkorzystniejszą ofertę cenową w odniesieniu do oferowanych usług i
standardu Ośrodka.
4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
O współpracę mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• umoŜliwiają transakcję przelewową po zrealizowaniu usługi
• są uprawnieni do realizacji zamówienia
• dysponują Hotele/ Obiektem hotelarskim o standardzie 3***
5. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
Osoba uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Monika Stypułkowska, tel. (85) 742-41-51, faks
(85) 742-41-51, e-mail m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl
6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty naleŜy składać faxem nr: (85) 742-41-51, elektronicznie pod adresem:
m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221, w terminie najpóźniej do dnia
07.07.2016r.

