
NIP: 525-00-08-577
REGON:0000 42613
KRS 0000021982
Bank PEKAo SA oddział
w Warszawie
84 1240 6074 1'1'1'1 0000
4989 1458

sYsTEM zARzĄDzANlA
JAKosclĄ

ISO 9001 :2015
AQAP 2110:20'16

. Prace badawczGrozwojowe i wdroż+
niowe, usługi badawcze, ekspertyzy
i produkcja na potrzeby bezpieczeństwa
chemicznąo, bezpieczeństwa i obro-
nności kraju oraz pzemysłu W Zakresie:
środkóWochrony roŚ|in, produktóW bic
bójczych' preparatÓW Weterynaryjnych,
materialów wybuchowych i lekkiej syntezy
organicznej. 0pracowywanie ocen
i raportów dla Śr. ochrony roś|in i subst.
czynnych.
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. Wytwarzanie anaIiĘcznych wzorcÓw

substancji organicznych w postaci

czystej i w roztworach.
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. Badania toksykologiczne

o Badania ekotoksykologiczne

. Badania WłaściwoŚci fizykochemicznych,
badania pozostałości, badania zacho-
Wania się badanej substancji w wodzie,
glebie i powietzu, bioakumulacja, bada-
nia skutecznoŚci działania produktÓW

biobójczych'
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AB 374
w obszarach badań:
O |VateriałóW Wybuchowych, pirotechni-

cznych i środków stftałowych'

o Bezpieczeństwa chemicznego w zakresie
wprowaozania do ob'otu sJbstancji
i preparatóW chemicznych oraz ochrony
pzed elektrycznością statyczną'
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ZAPYTAN l E oFERToWE DoTYczĄcE oRGAN lzAcJl KoN FERENCJ!

W związku z organizaĄą konferencji lPOEX 2018, pt. ,,,Materiały Wybuchowe: Badania _ Zastosowanie -

Bezpieczeństwo zwracam się z prośbą o podanie informacji i wycenę następujących usług:

- Termin realizacji 11-13.05.2018 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 powin|en 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 L2i L3.o6.2ol8;
- obiad w formie dań serwowanych w dniach 11 _ 13.06.2018 - zupa w wazach, 2 rodzaje mięsa lub mięso

i ryba, bufet sałatkowy, bufet z napojami;

_ uroczysta kolacja w dniu 11.06.2018 - 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 o,25l /os., woda, kawa, herbata + dodatki - bez ograniczeń

- kolacja grillowa w dniu L2.o6,2oL8 - składająca się z dań grillowych serwowanych - 5 dań mięsnych,

kapusta, 2 sałatki, chleb ze smalcem, chleb z bryndzą , 3 napoje chmielowe o,Sl/os., herbata, woda

mineralna.

W powyższym wyżywieniu będzie konieczność zagwarantowania posiłków wegetariańskich dla 3 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 uslug.

Kryterium oceny ofert: cena 80%o, lokalizacja t0%, parking 10%

lnformacje prosimy nadsyłać w terminie do 30.01.2018 r. do godz. 14:00 na adres:

lewandowska@ipo.waw.pl

Bardzo proszę o odniesienie się do wszystkich pozycji zawartych w zapytaniu ofertowym i ich wycenę.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Lewandowska

Dział Promocji i lnformacji

tel. + 48 22 811, 12 31 wew,/ext. 241

lewa ndowska@ i po.waw. pi
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