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ramach projektu ,,KoLEJNY ETAP RoZWoJU FlRMY ,,FLoSLEK"
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realizowanego W ramach PolG, poddziałanie 6.5.2,,Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach

promocji,,, współfinansowanego ze środków UE, Laboratorium Kosmetyczne FLoSLEK ogłasza
zapytanie ofertowe w zakresie zokup u/ rezerwacii hotelu.
Warszawa, 5 grudnia 2014
Laboratorium Kosmetyczne FLoSLEK Furmanek sp.j.
Ul. GeodetóW 154,05-500 Piaseczno
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ZAPYTANlE OFERTOWE
1. ZamaWiający
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2. Wymagania dotyczące
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oferenta

olerty moqq skłodoć podmioty gospodarcze, których zokres dziołalnoŚci obejmuje ŚWiodczenie usług
okre ślonych w przedmiocie zo pyta

3. Przedmiot
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pytania ofertowego

Hotele
4, Specyfikacja zapytania

ofeńowe8o

llośćpokoi: 7 dwuosobowy

Miejscowość:Bolonia, blisko targów (nie więcej niż 2 km od centrum wystowienniczego Bologna
Fiere)
Kategorio: min 3*
Dota pobytu: 18-03-2015 - 23-03-2015
Moksymalno kwoto za osobę: 762 EUR
5. Kryterium wyboru oferty

kryterium
Cena

Wa8a kryterium

NożWo
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zomowiojqcy wybierze ofertę oferenta, który za realizocję całościprzedmiotu zopytonio ofertowego
zaproponuje najniższq cenę (prosimy o zwrócenie uwogi na lokalizocję - najbliżej torgów, hotel min
3*). Pod uwagę brono będzie kwoto netto.
6. Tryb składania

ofert

oIerty mogq być skłodane drogq elektronicznq, przy pomocy wiadomości e-moilwysłanej no odres
b.jastrzebska@ftoslek.pl . Treśćoferty powinna znojdować się w wiadomości e,moil lub w zołqczniku
pozbow i ony m moż l iwości edycj
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7. Termin składa nia

ofeń

oIerty można skłodoć do dn. 72,72-2014 do godz. 12.00
zamawia.jący wybierze najkorzystniejszą ofeńę, w oparciu o ustalone kryteria (najniższa cena).
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