
 

 
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Szczegółowy opis usługi dotyczącej wynajmu sali konferencyjnej i zapewnienia kateringu dla 

uczestników konferencji zorganizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej,  

i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej i OZE”   

1. Organizator spotkania : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie – Dział Doradców Energetycznych. 

2. Termin konferencji: 26 kwiecień 2017 r. 

3. Ilość uczestników: około 80 osób. 

4. Konieczność zapewnienia sali konferencyjnej (czas wynajmu: 6 godzin zegarowych), 

klimatyzowanej wraz ze sprzętem technicznym i obsługą tj. monitor TV, ekran, rzutnik 

multimedialny, flipcharty, flamastry, mikrofon. 

5. Zapewnienie posiłków dla około 80 osób uczestników spotkania zgodnie z wykazem poniżej: 

Lp. Rodzaj posiłku 

1. Przerwa kawowa (kawa, herbata, napoje, ciastka, owoce). 

2. Lunch – posiłek w formie bufetu szwedzkiego: dwa rodzaje zupy, dwie potrawy 

mięsne, dwa rodzaje sałatek, ziemniaki, kasza, 3 rodzaje owoców, napoje zimne, deser. 

 

Wycena powinna obejmować koszty wynajmu sali konferencyjnej oraz koszt posiłku dla 1 osoby 

uczestniczącej w konferencji.  

Wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich zgodnie z Załącznikiem nr 2 – Formularz 

cenowy.  

 

Wykonawcy gotowi wykonać opisany w/w przedmiot zamówienia oraz przesłać wycenę według 

załączonego Formularza cenowego  - Załącznik nr 2 na następujące adresy e-mail: 

ewa.krzyszton@wfosigw.rzeszow.pl oraz lukasz.kucab@wfosigw.rzeszow.pl 

 

w  terminie do: 5 kwietnia 2017 r. 

 

Informacja dodatkowa 

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie 

efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE  

w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski 

system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 

w zakresie efektywności energetycznej i OZE”.    
 

Uwaga 

Informacja ta ma na celu rozpoznanie rynku wraz z oszacowaniem wartości zamówienia i dokonania 

wyboru wykonawcy. 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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