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Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofurĘ cenowej na zakup usfugi: Nocleg osób na targach
EXPOMED 2a14, 03{6 hrietńia 2Ot.4, lstambułfurcja §ereny Wystawowe JUyAp FA|R

CO ltl\lENTl ON AN D COr,lG RE§S CENTER" * lstambułfi urcja }.

Zakup dokonany jest w ramaó realizacji pro$amu promocji o charaktene ogólnym na terenie TuĘi
- Poddziałanie 6.5.2 Wswrcie udziału przedsĘbiorńww programach promocji Programu
O peracyinego ln nowacyj na Gmpodarka, 2W7 -2Ot3.

Tytuł Projektu: -Rozuói eksportu wyrobów medycznych firmy Meden- lnmed na rynkach EURAZJP

Oferta powinna obeimmać n§Ępuiący zalres:
Noclegi 2 Ńb w hatelu w Istombule

§pecyfikacia:
- zakwaterowanie dla 2 ońb w pokoiach 7 osobou,tych od dnia 07.04.2074 do o7.04.2074
- wkaje dla nieglqqń
- w pokajach łazienka, TV, fuzpłatny dostęp do internetu
- położenłe w okolĘ Terenów Wystawowych .ruYar raW CONVENflaN AND CONGRESS CENTER"
- cena ze śnigdoniami

Złożona oferta porrinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta,
- datę sponądzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowĘ netto i bruttą
- termin ważności oferĘ,
- warunki i termin płatności,

- podpis rrrykonawry wfflzz piecątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sponądzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową
posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana prz€z oferenta. Oferta powinna być
pzesłana za pośrednictwem poczty elektronicznei na adres: abhszczyk@meden.om.pl, fakem na

numer: fi!łIYĘtUłl., przesłana za pośrednicfif,em poczry na adres: Meden-lnmed §p. z o.o., 75-U7
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Zapytanie ofertowe zamiesrczono w siedzibie zamawi;aĘcego mieszczącej się w Koszalinie prry ul.

Wenedów 2 orazna stronie internetowei unrw-meden-com.pl.

Oferta powinna być unżna do dnia 7.03.2O14 roku.

Tevmin sldadania ofefi u$Fra 28 ltĘo 2014 ]otu, do gode 15:il{l

Wybór naikorrystn3e sc' oMv lrasĘp,l' g opaldu o następuiąge kryteria:

tp. Narua WaEa - llość nunktów
1 Crna 5o

2 odlegilcx§ć od centrum ryvstawołirego :il)

3 standard pokoi 15
4 tł/vsląd i lokaliracia hotelu 5

Razem 10o

Wybór ofurł doktrmentoura]ry zo§bnie protokolem, do którego zaĘczone zo§taną zebrane ofurty.

Zamawiającywybiene naikorzystniejsą ofurtą która uzyska najqĄzą ilość punktów w oparciu
o ustalone krytelia i @pisze umouĘ zrłrybranymrrrykonaurcą.

Z poważaniem,

V-ce P R E Z E S
MEDEN-INMED §p. z o.o.

Wdld,uŃn
mgr xa m i lli ilióiśićWsła

kamilla Modzelewska

(osoba przeprorradzająca po§tępowanie ofertowe)

pieczątka firmowa
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