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Zapytanie ofertowe nr 12 

 

 

1. Zamawiający  

Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., z siedzibą w Sierakowie, ul. Poznańska 3, 63-900 Sierakowo, 

NIP 699-183-23-30, reprezentowanym przez: 

Pana Tadeusza Matuszewskiego – Prezesa Zarządu, 

Pana Krzysztofa Matuszewskiego – V-ce Prezesa Zarządu 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w Państwa hotelu na potrzeby projektu pt. 
„Kompleksowy program szkoleń dla pracowników Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o.” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

- liczba noclegów: 1  

- uczestnicy  grupa 18 osobowa, pracownicy firmy Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z 

o.o. 

- oferta winna obejmować pełne wyżywienie oraz koszty wynajęcia Sali szkoleniowej wraz z przerwą 

kawową  

 

3. Termin wykonania zamówienia. 

8 – 9 września 2011 

 

4. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

ferrpol@ferrpol.com.pl, faksem na nr: 65-545-26-47, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na 

adres Ferrpol Bracia Matuszewscy sp. z o.o., z siedzibą w Sierakowie, ul. Poznańska 3, 63-900 

Sierakowo,: do dnia 05.08.2011 r. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06.08.2011, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 

ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej pod adresem 

www.ferrpol.com.pl. 
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3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ferrpol.com.pl. 

 

5. Ocena ofert 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

Cena ofertowa – 80% 

Warunki hotelowe – 20% 

 

VII. Wybór najkorzystniejszej oferty 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.ferrpol.com.pl 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65-545-32-16 oraz adresem email: 

ferrpol@ferrpol.com.pl 

 


