
 

ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 07.10.2021 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce – 

praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg 

1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

„Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w 

warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji 

usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do Niemiec w dniach 17-21 października 2021 roku. 

  

Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do Niemiec 

w dniach 17-21.10.2021 r. Zlecenie obejmowałoby świadczenia z zakresu usługi hotelowej w 3 miastach na terenie 

Niemiec, zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Data Miasto Liczba pokoi Kryteria dodatkowe 

17.10.2021 (1 noc) Dessau 

5 pokoi 1 os. 

3 pokoje 2 os. 

 lokalizacja hotelu – do 2 km od centrum 

miasta 

 śniadanie i obiadokolacja w cenie noclegu 

 możliwość organizacji obiadokolacji w 

godzinach wieczornych pomiędzy 18:00 a 

21:00 (zależne od planu zakończenia wizyty 

studyjnej w danym dniu wyjazdowym) 

18-19.10.2021 (2 noce) Lipsk 

20.10.2021 (1 noc) Budziszyn 

 

Dodatkowo, usługa obejmowałaby wykupienie podstawowego ubezpieczenia podróżnego w dniach 

17-21.10.2021 r. dla 3 uczestników wyjazdu. 

 

Prosimy o przesłanie oferty na realizację wyżej wskazanej usługi. Cena usługi powinna uwzględniać wszystkie 

koszty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia (w tym koszty pośredniczenia).  

 

Kryterium wyboru oferty: Cena – 100% 

według przyjętego wzoru: 

liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) x 100 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Prosimy o przesyłanie ofert na realizację usługi (kwota wynagrodzenia netto i brutto za całość zamówienia) na 

wskazany adres e-mail: kkudlacz@irmir.pl lub/i mdawid@irmir.pl do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00. 

  

Osoby do kontaktu: 

Katarzyna Kudłacz 

tel. 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: kkudlacz@irmir.pl  

 

Marta Dawid 

tel. 12 634 25 13 wew. 50  

e-mail: mdawid@irmir.pl 
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