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Zapytanie Ofertowe 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Firma House of Skills w ramach projektu „Profesjonalny trener biznesu” w ramach 

poddziałania 2.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na 

pobyt szkoleniowy w Państwa ośrodku. 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Planowane terminy pobytu: 

 2010-12-16/18 

 

Liczba osób: 12 osób/grupę 

Liczba pokoi: ok. 5 pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 1-osobowe 

Wyżywienie: 

 w przypadku osób korzystających z noclegu*: śniadanie, obiad, kolacja i 2 przerwy 

kawowe dziennie z ciastkami w każdym dniu szkolenia; 

 w przypadku osób niekorzystających z noclegu: obiad i 2 przerwy kawowe/dziennie z 

ciastkami w każdym dniu szkolenia; 

Sala szkoleniowa o wielkości ok. 50 m2, jasna (okna) z wyposażeniem (ekran, flipchart, stałe 

łącze internetowe, stół i krzesło dla każdego uczestnika  szkolenia i trenera możliwością 

aranżacji 

Kryteria oceny oferty: 

Cena – 40 punktów (najtańsza oferta 40 pkt, kolejne proporcjonalnie mniej) 

Jakość – 60 punktów; w tym: dogodny dojazd, standard pokoi, powierzchnia i wyposażenie 

sal szkoleniowych, dostęp sali do światła dziennego, forma płatności, parking 

 

Ofertę proszę przesłać na adres e-mail joanna.przywozka@weknowhow.pl w terminie do 

15.11.2010r.  według wzoru z załącznika. 

 

 

 

Z poważaniem, 

Małgorzata Majcherczyk  

Kierownik Projektu 
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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Nazwa Hotelu: 

Standard: 

Adres Hotelu: 

Miejscowość: 

Telefon kontaktowy: 

Fax: 

Mail: 

 

Odległość do: 

- centrum miasta: 

- Warszawy: 

 

Zakwaterowanie 

Typ pokoju Ilość pokoi Rozpoczęcie/zakończenie 

doby hotelowej 

Cena doby 

hotelowej brutto 

Pokój 1-osobowy    

Pokój 2-osobowy    

Pokój 2-osobowy do poj. 

wykorzystania 

   

Jeśli w cenę śniadania nie jest wliczone śniadania proszę o informację poniżej.  

 

W cenę pokoju wliczone są: 

- 

- 

- 

 

Wyżywienie  

Typ Cena jednostkowa brutto – różne warianty jeśli takowe są 

Śniadanie     

lunch 2 daniowy 

 

    

Lunch 3 daniowy 

 

    



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 
 

Kolacja 2 daniowa 

 

    

Kolacja 3 daniowa 

 

    

Przerwa kawowa – 

standard 

    

Przerwa kawowa – 

rozbudowana 

    

 

Sale szkoleniowe: 

Ilość sal szkoleniowych Wymiary/powierzchnia Rzutnik multimedialny 

(tak/nie) w cenie sali 

Cena jednostkowa 

brutto 

    

    

    

    

    

    

    

 

Jeśli wyposażenie nie jest w cenie Sali szkoleniowej: 

typ Cena jednostkowa brutto 

rzutnik multimedialny  

flipchart  

 

Pozostałe: 

Typ usługi Ilość/rodzaj Cena jednostkowa brutto 

Parking   

Dostępność internetu -  

Korzystanie z atrakcji hotelu   

 

Forma płatności: 


