
   
 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 
 

Wrocław, 21.08.2017r. 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/2017/BRP 

 
W związku z realizacją II edycji projektu „Bliżej rynku pracy” współfinansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Imago zaprasza do 

przedstawienia ofert na wynajem sali na potrzeby realizacji warsztatów aktywizacji społeczno-

zawodowej. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Fundacja Imago  

ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław  

NIP: 8971751629, REGON: 020910169,  

KRS: 0000321082  

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali na potrzeby realizacji warsztatów aktywizacji 

społeczno-zawodowej dla uczestników projektu "Bliżej rynku pracy" współfinansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Zabrze.  

3. Okres realizacji: sierpień-wrzesień 2017 (5 dni x 6 godzin), łączna liczba godzin: 30. Harmonogram 

warsztatów zostanie przekazany Wykonawcy na min. 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

4. Wymagania techniczne: 

- sala szkoleniowa wyposażona we flipchart, min. 9 miejsc siedzących (8 uczestników + prowadzący),  

- sala szkoleniowa oraz budynek powinny być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych                        

i pozbawione barier architektonicznych, 

- sala szkoleniowa powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali, 

- sala szkoleniowa powinna być dostępna w godzinach 13.00-19.30. 

 

III. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Z możliwości realizacji zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo                             

z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                      

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

Oferty będą oceniane wg kryterium najniższej ceny.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100. 

Sposób przyznawania punktacji: 

C=(Cmin/Cof) x 100% 

gdzie: 

C – ilość przyznanych punktów 

Cmin – najniższa oferowana cena 

Cof – cena danej oferty 

 

V. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ TRYB POWIADOMIENIA O WYNIKACH 

1. Ofertę należy złożyć korzystając z załączonego formularza ofertowego – załącznik nr 1 do Zapytania 
Ofertowego.  

2. Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.  

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 24.08.2017 r., do godziny 16:00: 

- drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Floriańska 1, 44-217 Rybnik 

- elektronicznie (skan podpisanej własnoręcznie oferty) na adres: ewelina.plener@fundacjaimago.pl 

4. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. 

5. Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane. 

6. Wyniki postępowania oraz informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną opublikowane 

na stronie internetowej www.fundacjaimago.pl po zakończeniu postępowania. 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w każdym czasie bez 

podawania przyczyny swojej decyzji.  

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który zaproponował 

najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy zaoferowana cena przekracza środki zakontraktowane                   

w budżecie projektu. 

- W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo 

zaprosić do współpracy Wykonawcę, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę. 

- W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. z powodu braku lub odrzucenia ofert), Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.  

- Dodatkowych informacji na temat niniejszego zapytania udziela Ewelina Plener, tel. 504 565 301. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy 

mailto:ewelina.plener@fundacjaimago.pl
http://www.fundacjaimago.pl/

