Człowiek najlepsza inwestycja

Łódź, 30 styczeń 2013 roku
AZIRO Edukacyjna- Szansa
Luiza Włoch
ul. Lipowa 48
90-629 Łódź
ZAPYTANIE OFERTOWE A/01/2013/H
Dotyczy zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na wynajem sal
szkoleniowych, usługi cateringowe oraz noclegi dla trenerów i uczestników szkoleń na potrzeby
realizacji Projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : „Nowoczesny
masażysta SPA”, POKL.07.04.00--28-002/12
1. ZAMAWIAJĄCY
Edukacyjna- Szansa AZIRO Luiza Włoch
ul. Lipowa 48
90-629 Łódź
Adres strony internetowej zamawiającego: http://edukacyjna-szansa.pl/
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1 Niniejsze postępowanie
anie nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223, poz. 1665 z 2007r)
2.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia etc. W ramach postępowania
Zamawiający i Wykonawca przekazują osobiście, faksem lub drogą elektroniczną.
2.4 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
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3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Sali szkoleniowej oraz zapewnienie cateringu
w postaci przerw kawowych i przerwy obiadowej oraz noclegu dla trenerów i uczestników
ucze
szkoleń w okresie luty 2013 – styczeń 2015.
3.1 Wspólny słownik CPV
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55500000-5 – usługi bufetowe oraz w zakresie podawania
po
posiłków
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe
3.2 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie najmu Sali szkoleniowej (kod CPV 551),
zgodnej z poniższymi szczegółowymi wymaganiami:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dostępność sali przez 7h (9:00-16:00)
(9:00
odpowiednie oświetlenie:
tlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia
umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej,
krzesła: miękkie z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka,
możliwość zorganizowanie stanowisk pracy przy łóżkach do masażu,, z możliwością
rozstawienia ich w odległości co najmniej 2 m od siebie,
salaa przeznaczona dla max.15 os.
łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz),
dostęp do Internetu,
miejsce na catering,
dostęp do toalety (bliski, na tym samym piętrze),
klimatyzacja z możliwością regulacji temperatury,
odpowiednia odległość od źródeł hałasu,
zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości
możliwości przechodzenia przez nią lub
przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu),
miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu, dostępność miejsc
parkingowych dla trenerów, obsługi szkoleniowej oraz uczestników

3.3 Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe,
cateringo
zapewniające przerwy kawowe
oraz przerwę obiadową dla trenerów i uczestników szkoleń (kod CPC 553/555), zgodnie
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z poniższymi założeniami:
•
•
•
•

przerwy kawowe będą się składać z: kawy, herbaty, wody mineralnej,
mineralnej, ciastek
Przerwa obiadowa obiad: zupa,drugie danie, woda,
Wykonawca zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o
estetykę miejsca podawania wyżywienia,
gwarantowana dostępność usługi w terminach szkoleń.

3.4 Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe dla trenerów oraz uczestników
uczestników szkoleń
(kod CPV 551), zgodnie z poniższymi wymaganiami:
•
•
•

usługa noclegu będzie realizowana dla osób zgłoszonych przez Zamawiającego, do 6 osób w
ramach każdego trzydniowego szkolenia,
usługa noclegu obejmować
bejmować będzie kolację oraz śniadanie dla osób
osób zgłoszonych przez
Zamawiającego,
gwarantowana dostępność noclegów w terminach szkoleń.

3.5 Dodatkowo w ramach niniejszego zamówienia należy uwzględnić następująca zagadnienia:
3.5.1 Sala szkoleniowa musi znajdować się w Olsztynie lub powiecie olsztyńskim.
3.5.2 W ramach Projektu planowane jest wynajęcie Sali na 72 dni szkoleniowych w
okresie od luty 2013 – styczeń 2015. Wszystkie szkolenia będą trwały 7h
zegarowych (9:00-16:00);
3.5.3 Planowana ilośćć osób: 12 uczestników plus 1 trener
3.5.4
.5.4 Daty szkoleń zostaną wskazane w szczegółowym harmonogramie, zgodnie ze
wstępnymi założeniami:
I edycja: kwiecień 2013r. – maj 2013r. (24 dni szkoleniowych – poniedziałek-środa)
środa)
II edycja: październik 2013r. – listopad 2013r. (24 dni szkoleniowychszkoleniowych poniedziałek-środa)
poniedziałek
III edycja: kwiecień 2014r. – maj 2014r. (24 dni szkoleniowychszkoleniowych poniedziałek-środa)
środa)
3.5.5 Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny u zamawiającego.
3.5.6 Zamawiający będzie informował o szczegółowym zamówieniu (ilość osób, menu: w tym dania
mięsne i wegetariańskie, ilość noclegów) na 3-4
3 4 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający
zastrzega możliwość zmiany liczby uczestników szkolenia na 1 dzień przed szkoleniem.
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3.5.7 Zamawiający jest
st związany umową o dofinansowanie Projektu z Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej w Olsztynie. W uwagi na finansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa i możliwe opóźnienia w wpłacie kolejnych transz dotacji,
Zamawiający zastrzega, iż minimalny
malny termin płatności wynosi 30 dni. O sytuacji ewentualnych
opóźnień z wyżej wymienionych powodów Zamawiający będzie każdorazowo informował
Wykonawcę.
4. WYKONAWCY
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci
Oferenci (hotele, ośrodki szkoleniowe, etc.
dysponujące salą szkoleniową, cateringiem i zapleczem noclegowym)spełniające powyższe kryteria
oraz dodatkowo:
4.1 akceptują treść zapytania ofertowego, bez zastrzeżeń – złożenie oferty uważane jest za
akceptację treści zapytania;
4.2 złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym
zapytaniu;
4.3 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa, nakładają obowiązek ich posiadania;
4.4 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi
wykonanie zamówienia;
4.5 znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Planowany termin
n wynajmu sal, noclegów oraz zapewnienie cateringu w czasie realizacji projektu
„Nowoczesny masażysta SPA” od luty 2013 – styczeń 2015 zgodnie harmonogramem, dostępnym u
zamawiającego.
6. MIEJCE REAZLIZACJI ZAMÓWIENIA
Warmińsko-mazurskie,
mazurskie, Olsztyn, powiat olsztyński
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA
NIA SIĘ WYKONAWCY z ZAMAWIAJĄCYM
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, celem wyjaśnienia treści zapytania
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ofertowego: tel. 501-617-032,
032, P. Luiza Włoch – Właściciel
8. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY
8.1 Oferta powinna zawierać wypełniony załącznik,
załącznik, stanowiący załącznik do niniejszego
zapytania, w tym m.in.:
 Cenęę jednostkową netto oraz brutto za jeden dzień (7 godzin) wynajmu sali
szkoleniowej
 Cenęę jednostkową netto oraz brutto usługi cateringowej w przeliczeniu na jedną
osobę (cena obiadu oraz cena przerw
pr
kawowych)
 Cenęę jednostkową netto oraz brutto usługi noclegowej w przeliczeniu na jedną osobę
8.2 Dodatkowo oferta może zawierać:
 Miejsce położenia sali (adres) wraz ze zdjęciem i opisem wyposażenia
 Przykładowe menu oferowane w usłudze cateringowej
 Warunki płatności
 Termin ważności oferty
8.3 Każda strona oferty powinna zostać parafowana, a oferta musi zostać podpisana przez
osobę uprawnioną. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.
8.4 Zamawiający zastrzega, iż w toku postępowania, w przypadkach tego wymagających,
będzie miał prawo żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
8.5 Komisyjne otwarcie
twarcie ofert nastąpi w dniu 28
28 lutego 2013r. o godz. 11:00 w Biurze projektu ul.
Kościuszki 13/p.320; 10-502 Olsztyn
8.6 Komisyjne posiedzenie, rozstrzygające o wyborze Wykonawcy odbędzie się w terminie
i miejscu wskazanym w pkt 8.6 niniejszego zapytania.
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9. SPOSÓB DOKONYWANIA WYBORU OFERT
9.1 Zamawiający,
y, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brał pod uwagę
kompleksowość złożonej oferty, zgodnie z poniższymi kryteriami:
•

Cena (podana cena obowiązuje w terminach
te
wypisanych w zapytaniu) –100%
100% (1-4pkt)
(1

9.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkiee podmioty, które złożyły
swoje oferty. Informacja zostanie przekazana mailowo lub osobiście
9.3 Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane
koszty na realizację zamówienia, co powoduje iż zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji
z każdym Oferentem.
10. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
10.1 Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013r. do godz.
10:00 (decyduje data/godzina wpływu na wskazany poniże adres). Oferent powinien
sporządzić ofertę w języku polskim, na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego
nini
zapytania. Oferty, które zostaną złożone po terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
10.2 Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera,
kuriera, mailem lub dostarczona
osobiście w zamkniętej kopercie na adres Biura Projektu:
Edukacyjna- Szansa AZIRO Luiza Włoch
Włoc
ul. Kościuszki 13 p.320
10-502 Olsztyn
z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi
na zapytanie ofertowe nr A/01/2013/H”, Osoba do kontaktu: Luiza Włoch, tel.501-617-032.
tel.501
11. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego wraz z oświadczeniami.
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………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………..……..
Nazwa, adres, nr telefonu, fax, e-mail
e
Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2013
30
roku
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługi hotelowe wraz z noclegami,
noclegami, wyżywieniem oraz
wynajmem sal szkoleniowych realizowanego w ramach projektu „Nowoczesny Masażysta SPA”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy niniejszym ofertę:
1.

Nocleg ze śniadaniem dla 1 os. wraz ze śniadaniem - …………………………. (cena jednostkowa brutto)

2.

Przerwa Obiadowa dla 1 osobyosoby …………………………………………………….…….(cena jednostkowa brutto)

3.

Serwis Kawowy dla 1 osobyosoby ……………………………………………………………….(cena jednostkowa brutto)

4.

Sala wykładowa (1 dzień szkoleniowy)szkoleniowy) ……………………………………………….(cena jednostkowa brutto)

1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.
3.. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez
zastrzeżeń wymagania zawarte w jej treści.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………………………………
Data, pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
prowadzącego działalność

………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………….
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………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………..……..
Nazwa, adres, nr telefonu, fax, e-mail
e
Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30 stycznia 2013 roku
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na usługi hotelowe wraz z noclegami, wyżywieniem oraz
wynajmem sal szkoleniowych realizowanego w ramach projektu „Nowoczesny masażysta SPA”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności
działalności wymagane ustawowo.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz potencjał techniczny,
a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
wykonanie Zamówienia.
4. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziłem szkód, nie wykonując
zamówień lub wykonując je nienależycie.
5. Nie otwarto wobec mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Nie zalegam z uiszczeniem podatków,
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne.
7. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzieleniu zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
8. Jako wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz
spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej;
komandytowo akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby
prawnej nie zostałem
stałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Projekt „Nowoczesny masażysta SPA” współfinansowany ze środków unijnych w ramach
Europejskiego Funduszu SpołecznegoSpołecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 7.4.
Niepełnosprawni na rynku Pracy

Człowiek najlepsza inwestycja

9. Jako podmiot zbiorczy sąd nie orzekł wobec mnie zakazu ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary.

……………………………………………………
Data, pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej
uprawnione do
reprezentowania podmiotu prowadzącego działalność
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………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………..……..
Nazwa, adres, nr telefonu, fax, e-mail
e
Wykonawcy

ZOBOWIĄZANIE
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30 stycznia 2013 roku
zobowiązuję się do zapewnienia
apewnienia noclegu, wyżywienia oraz sal szkoleniowych dla grup szkoleniowych,
dla których termin prowadzenia szkolenia zostanie podany
podany przez Zamawiającego w terminie nie
później niż na 7 dni kalendarzowych przed
pr
planowanym szkoleniem, w okresie
resie od 02.2013 do
01.2015r.oraz zobowiązuje się do zapewnienia noclegu, wyżywienia, poczęstunku oraz sal
szkoleniowych dla trzech grup szkoleniowych .

……………………………………………………
Data, pieczątka firmowa oraz podpis osoby uprawnionej
up
do
reprezentowania podmiotu prowadzącego działalność
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