
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONFERENCJI 
 
 
W związku z organizacją konferencji IPOEX 2017, pt. „Materiały Wybuchowe: Badania – Zastosowanie - 
Bezpieczeństwo zwracam się z prośbą o podanie i wycenę następujących informacji: 
 
- Termin realizacji 5-7.06.2017 r. 
- Przewidywana liczba uczestników – 100 osób; 
 
Pokoje: 
- 40 pokoi jednoosobowych lub 2 osobowych do pojedynczego wykorzystania, 30 pokoi dwuosobowych;  
-  pokoje (o standardzie odpowiadającym min. trzem gwiazdkom) wyposażone w pełny węzeł sanitarny, TV, 

telefon, bezpłatny internet bezprzewodowy; 
-  hotel (ośrodek) powinien być położony w dogodnej odległości umożliwiającej dotarcie komunikacją miejską; 
-  hotel powinien posiadać parking dla samochodów do dyspozycji uczestników konferencji;  
 
Wyżywienie dla uczestników konferencji: 
- śniadanie w formie „szwedzkiego stołu” w dniach  6 i 7.06.2017; 
- obiad w formie dań serwowanych w dniach 5 - 7.06.2017 – zupa w wazach, 2 rodzaje mięsa lub mięso i ryba, 

bufet sałatkowy, bufet z napojami; 
- uroczysta kolacja w dniu 5.06.2017 – składająca się z lampki musującego białego wina na powitanie, 

przystawki, 2 dań gorących obiadowych, deseru, zimnej płyty w formie bufetu, min. 3 sałatek, napoi 
gazowanych, soków, w ilości 0,25l /os., woda, kawa, herbata i dodatki: cukier biały, cukier brązowy, cytryna w 
plasterkach, mleko do kawy – bez ograniczeń  

- kolacja  grillowa w dniu 6.06.2017 – składająca się z dań grillowych serwowanych – 5 dań mięsnych, kapusta,  
2 sałatki, chleb ze smalcem, chleb z bryndzą , 3 napoje chmielowe 0,5l/os., herbata, woda mineralna,  

 
W powyższym wyżywieniu będzie konieczność zagwarantowania posiłków wegetariańskich dla 3 -5 osób.  
 
Trzy przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, woda mineralna, ciasteczka). 
 
Sala konferencyjna dla 120 osób, ustawienie kinowe, wyposażona w klimatyzację, sprzęt multimedialny 
(projektor, nagłośnienie). 
 
Dodatkowa sala do organizacji sesji posterowej wyposażona w stojaki. 
 
Zagwarantowanie powierzchni wystawowej na rozstawienie 3 stoisk wystawowych i sekretariatu konferencji. 
 
Dodatkowa usługa: 
- oprawa muzyczna bankietu; 
- oprawa muzyczna kolacji grillowej; 
- opłata uzdrowiskowa. 
 
Dopuszczamy zakwaterowanie uczestników w co najwyżej dwóch sąsiadujących ze sobą ośrodkach, o ile 
odległość pomiędzy nimi nie jest większa niż 150 m oraz spełniają one jako całość powyższe wymagania. 
 
Ostateczna cena, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie rzeczywistego 
obłożenia pokoi hotelowych oraz rzeczywistej konsumpcji  i innych usług. 
 
Informacje prosimy nadsyłać w terminie do 27.01.2017 r. 
 
Bardzo proszę o odniesienie się  do wszystkich pozycji zawartych w zapytaniu ofertowym i ich wycenę. 
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