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Rajsko, dnia 14.12.2011 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na wynajem sali na szkolenie wraz z zapewnieniem cateringu. 

  

Miejsce szkolenia: teren działania LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” (jedna z 5 gmin  

       członkowskich: gmina Brzeszcze, Oświęcim, Kęty, Wieprz i Porąbka) 

Termin szkolenia: 28.12.2011r. godzina 15.00 

Czas trwania: około 5 godzin 

Przewidywana liczba uczestników: 31 osób 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 

a) Wynajęcie sali:  

 sala spełniająca funkcję sali konferencyjnej,  z możliwością zaciemnienia, 

z dostępem do toalety 

 możliwość podłączenia sprzętu multimedialnego (projektor, laptop, ekran) 

 nagłośnienie, stoliki i krzesła umożliwiające przeprowadzenie szkolenia 

 

b) Catering w formie przerwy kawowej:  

 kawa, herbata 

 zimne napoje, woda  

 drobne ciasteczka, paluszki itp. 

 zimna płyta np. półmisek wędlin/mięs, tymbaliki, sałatki, drobne 

przekąski tj. koreczki , kanapki koktajlowe itp.  

 

c) Catering w formie obiadu:  

 Obsługa kelnerska (obiad serwowany)  

 I danie: zupa  

 II danie: mięso, 3 rodzaje surówek, dodatek skrobiowy 

 deser  

 

Do oferty należy dołączyć opis oferowanej usługi ze szczegółami co do oferowanego 

menu.  

 

Kryterium wyboru oferty:  

Cena, lokalizacja oraz dostosowanie restauracji do potrzeb szkoleniowych. 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 

16.12.2011 r. do godz. 15.00: 

 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 
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b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 

 
 

Złożenie oferty traktowane będzie jako akceptacja złożenia zamówienia. 
Zamówienie będzie udzielone pisemnie. 

 
Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu 
nie będą rozpatrywane. 
 
O ewentualnym wyborze Zamawiający poinformuje poprzez złożenie zamówienia.  
 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:  

Magdalena Zając tel. 33/ 843 60 17, 609 448 752  

 

  

 W załączeniu: 
1) Formularz ,,Oferty". 
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