
 
 

Wrocław, 28.06.2016r 

 

Zapytanie  ofertowe nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS 

 

W związku z realizacją Projektu „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku 

pracy  osób w wieku 18 - 35 lat ze Śląska” o nr POWR.04.02.00-00-0215/15 współfinansowanego 

przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Imago zaprasza do 

przedstawienia odpowiedzi na  zapytanie  ofertowe dotyczące  świadczenia  usługi organizacji 

wyjazdu integracyjnego. 

 

Zamawiający: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław 

 

I. Przedmiot zapytania 

 

1. Przedmiotem zapytania jest usługa obejmująca organizację wyjazdu integracyjnego dla grupy 10 

osób (9 uczestników projektu oraz 1 mentor  tj.10 osób) w terminie: 16-17.07.2016r. 

 

II Opis przedmiotu zapytania ofertowego 

 

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić w ramach wyjazdu integracyjnego: 

a) Wyżywienie  (10 os.) 

 Wyżywienie uczestników  w 1 dniu: 

- posiłek polowy (zupa + chleb) 

- kolacja w formie ogniska  

 Wyżywienie uczestników w 2 dniu: 

- obiad  

b) Noclegi ze śniadaniem w ilości 1 nocleg x 10 osób 

 Zakwaterowanie uczestników w pokojach maksymalnie 2 osobowych (pokoje z łazienką) (4 x 

2os. + 2 x 1 os.)  

c) Udostępnienie terenu i sprzętu do realizacji zajęć integracyjnych w plenerze (10 osób, 2 dni)  

(tj. park linowy, marsz na orientację, paintball). 

 

 Oferent składając ofertę wyraża zgodę na: 

1)Rezygnację z zamówionych usług przez Zamawiającego w terminie do 7 dni  przed realizacją usługi. 

2)Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawianych w ofercie przez Oferenta. 

3)Proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku pobytu mniejszej liczby odbiorców usług i 

poinformowaniu o tym fakcie Oferenta na minimum 3 dni przed rozpoczęciem danego wyjazdu. 

Jednocześnie Oferent akceptuje możliwość realizacji zamówienia i zapłaty przez Zamawiającego za 

faktycznie uczestniczącą liczbę osób. 

4) Zamówienie będzie realizowane na podstawie zlecenia.  

5) Koszt oferty cenowej zawierać musi wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia. 

 

III. Termin realizacji zlecenia: 

 16-17.07.2016 



 
 

 

IV. Dokumenty niezbędne do złożenia odpowiedzi na zapytanie o cenę: 

 

 formularz oferty (Załącznik nr 1)i oświadczenie (Załącznik 2),  

 

V. Dodatkowe informacje i wymagania od Wykonawców 

1. Wykonawca akceptuje możliwość realizacji zamówienia i zapłaty przez Zamawiającego za 

faktycznie  uczestnicząca liczbę osób fizycznych i korzystających z usługi.  

2. Wykonawca wykona realizację usługi z należytą starannością i dokładnością. 

 

VI. Kryteria dostępu i kryteria wyboru oferty oraz informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej  

oferty 

 

W  trakcie oceny ofert będzie brane pod uwagę następujące kryterium: 

1.Cena za usługę: waga 100%. 

2.Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:  

C=(Cmin/Cof) x 100% 

gdzie:  

Cof -wartość danej oferty 

Cmin -najniższa z oferowanych cen 

C –ilość punktów przyznanych za kryterium  

3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,  

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty  

zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający  

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają 

od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, 

Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. 

4.Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  ofertę 

ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji. Zamawiający do chwili  złożenia zlecenia 

zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez 

podawania przyczyn. 

5.W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert), Zamawiający dopuszcza 

możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

 

VII. Informacje nt. zakresu wykluczenia z realizacji zlecenia 

1. Wykonawcy podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  

2. Wykonawcy składający ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którzy nie spełniają 

przesłanek określonych w art.24.ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych składają oświadczenie, 

które jest załącznikiem numer 2 do Zapytania Ofertowego 

 

VIII. Przygotowanie oraz data złożenia oferty 

1.Oferta powinna zawierać cenę brutto ogółem oraz cenę w rozbiciu na poszczególne usługi, wg 

następujących zadań w projekcie: 



 
 

a.wyżywienie, 

b.nocleg, 

c. udostępnienie terenu i sprzętu do realizacji zajęć integracyjnych w plenerze 

2.Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną  

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

3.Oferta musi odpowiadać na treści niniejszego zapytania ofertowego. 

4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

5.Oferta oraz załączniki powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu. 

 

IX. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 

Do dnia 1.07.2016 roku (data wpływu oferty): 

a) drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław, z 

dopiskiem  Zapytanie o cenę nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS 

b)lub elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres:magda.stempska@fundacjaimago.pl 

 

X. Informacje dotyczące wyboru 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert.  

2. Zamawiający zleci usługę  oferentowi, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

3. Wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie o wyborze. 

 

XI. Przesłanki odrzucenia oferty 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1.Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.  

2.Zostanie złożona po terminie składania ofert.  

3. Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.  

 

 

 


