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Zorganizowanie uroczystości
zakończenia programu edukacyjnego
Wód Polskich, dla szkół
podstawowych „AKTYWNI BŁĘKITNI
– szkoła przyjazna wodzie”, PGW WP
RZGW w Gdańsku, rok szkolny
2020/2021.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk

tel.+48 58 326 18 81

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania
Postępowanie zakończone

Numer postępowania
GD.ROZ. 2811.112.2021.ZZ.O

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
11.05.2021 19:00

Termin złożenia oferty
18.05.2021 16:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zaplanowanie i zorganizowanie uroczystości zakończenia programu edukacyjnego Wód
Polskich w formule on-line, dla szkół podstawowych „AKTYWNI BŁĘKITNI – szkoła
przyjazna wodzie”,  PGW WP RZGW w Gdańsku, rok szkolny 2020/2021. Przygotowanie
scenariusza  uroczystości oraz prezentacji multimedialnej z przeprowadzonych działań,
wysłanie zaproszeń, zakup i dostarczenie nagród, statuetek certyfikatów i dyplomów dla
szkół, przeprowadzenie uroczystości – szczegółowy OPZ stanowi załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe
Celem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych
realizacją programu edukacyjnego „AKTYWNI BŁEKITNI – szkoła przyjazna wodzie”
skierowanego do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie zarządzanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW WP.

Zamówienie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat działań edukacyjnych
prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wśród uczniów szkół
podstawowych, nauczycieli oraz społeczności lokalnych, z obszaru działania RZGW w
Gdańsku.



Branże CPV

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

Pliki do pobrania
Zał. nr 3 Wzór Umowy pdf, 325.37 KB

Zapytanie ofertowe_11052021 pdf, 2.58 MB

Zał nr 4 Umowa RODO Zakończenie AB pdf, 322.15 KB

zał nr 1 OPZ _Uroczystość zakończenia AB ew_2021 pdf, 225.05 KB

Klauzula informacyjna pdf, 140 KB

Zał. nr 2 FORMULARZ_OFERTY__wersja_edytowalna doc, 45.5 KB
Dodano po publikacji w dniu 13.05.2021 14:33:22

Protokół wyboru oferty najkorzystniejszej pdf, 6.72 MB
Dodano po publikacji w dniu 21.05.2021 10:17:58

Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 6.72 MB
Dodano po publikacji w dniu 01.06.2021 11:54:34

Komunikaty zamawiającego
Data

Opublikowane przez

Treść

13.05.2021 14:32:00

Bogusław Pinkiewicz

W wyniku błedu pisarskiego została błednie podana data składania ofert. Była ona niezgodna z datą
podanąw zapytaniu ofertowym. Data został ujednolicona podanej w zapytaniu ofertowym.

13.05.2021 14:34:35

Bogusław Pinkiewicz

Uzupełniono załączniki o formularz oferty w wersji edytowalnej. W wyniku błędu pisarskiego została
niepoprawnie podana data składania ofert. Była ona niezgodna z datą podaną w zapytaniu ofertowym.
Data została ujednolicona do podanej w zapytaniu ofertowym.

18.05.2021 07:53:53

Bogusław Pinkiewicz

Ustalono datę związania z ofertą
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21.05.2021 10:19:11

Bogusław Pinkiewicz

Zamieszczono protokół oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

01.06.2021 11:54:34

Bogusław Pinkiewicz

Wyłoniono Wykonawcę

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty
Ibento Sp. z o.o.
Złotego Smoka 16
02-202 Warszawa

Nie mam konta

Nie masz konta? Żaden problem.

Kontynuuj przez szybką rejestrację

lub

Zarejestruj nowy profil

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

E-mail/Login  Hasło

 Zapamiętaj mnie

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link
aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oferent
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/przypomnij
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register/aktywacja,Ponownie-wyslij-link-aktywacyjny.html
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/register


Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
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