Wrocław, 4.12.2018r.
Zapytanie ofertowe 1/12/2018/ZO/SG
W związku z realizacją Projektu „Stop and Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Fundacja Imago w celu rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia ofert w zakresie zapewnienia
sali szkoleniowej wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz
zapewnienia noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Stop and
Go - adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”
1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zapewnienia usługi noclegu łącznie dla 16 osób w terminach:
a) 14-18.01.2019 (8 osób, 4 noclegi)
b) 21-25.01.2019 (8 osób, 4 noclegi)
Łącznie 64 noclegi (8 osób x 8 noclegów)
Usługa obejmuje zapewnienie zakwaterowania (ze śniadaniem) uczestnikom szkoleń, w pokojach 1osobowych lub 2-osobowych (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej
na 3 dni przed terminem danego szkolenia) o standardzie nie mniejszym niż 2** ale też nie większym
niż 3***, pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania niepełnosprawności kwaterowanych gości przy
doborze pokoi (w tym osób poruszających się na wózkach).
Noclegi dla uczestników szkoleń zapewnione zostaną w tym samym obiekcie, co sala szkoleniowa.
Obiekt posiada parking, które zostanie udostępniony Uczestnikom, którzy przyjadą samochodem.
Podstawą do wyliczenia należności będzie ilość faktycznie wykorzystanych noclegów.
2. Organizacja usługi wyżywienia łącznie dla 16 osób w terminach 14-18.01.2019 (8 osób x 5 dni)
oraz 21-25.01.2019 (8 osób x 5 dni), na którą składają się:
a) 2 przerwy kawowe/dzień
uzupełniana w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana,
mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie przekąski typu
(paluszki, kruche ciasteczka, owoce). Przerwa kawowa powinna być przygotowana na
przyjazd uczestników szkoleń, nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem
szkoleń. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla
uczestników, w tym również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przerwa
kawowa powinna być przygotowana na każdy dzień szkolenia.
b) obiad (obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój
zupa, drugie danie, woda, z możliwością wyboru dania wegetariańskiego lub innej
diety.
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na ciepło lub zimno w formie bufetu szwedzkiego lub serwowane. Do wszystkich
posiłków napoje zimne lub ciepłe do wyboru.
Posiłki zapewnione zostaną w tym samym obiekcie, co sala szkoleniowa.

3. Wynajem sali szkoleniowej w terminie 14-18.01.2019 (5 dni) oraz 21-25.01.2019 (5 dni) w
łącznym wymiarze godzinowym 80 godzin (10 dni x 8 godzin/dzień).
Standard sali: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
pomieszczeniom, w których organizowane są warsztaty, powinna mieć bezpośredni dostęp do
światła dziennego, powinna być posprzątana. Sala oraz budynek, w którym się ona znajduje, zapewni
dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową (tj. sala i budynek są dostosowane
architektonicznie).
Sala dostępna przez 8 godzin w ciągu dnia w przedziale godzinowym 8:00 – 17:00, przy czym
szczegółowe godziny zostaną wskazane na 3 dni przed szkoleniem.
Wyposażenie Koszt wynajmu obejmie wynajem sali szkoleniowej wyposażonej w stoły, krzesła,
rzutnik multimedialny z ekranem, komputer, tablicę suchościeralną, bezprzewodowy dostęp do
Internetu, a także koszty utrzymania sali, w tym koszt energii elektrycznej.
Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych
w trakcie szkoleń.
Dodatkowe uwagi:
Na trzy dni przed terminem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy program, na podstawie
którego określone zostaną godziny posiłków, liczba uczestników, liczba osób korzystających
z noclegów wraz ze strukturą pokoi (1 lub 2 osobowe) oraz pozostałe kwestie organizacyjne.

2. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Miejsce realizacji zamówienia: Wrocław
Terminy szkoleń: 14-18.01.2019 i 21-25.01.2019

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do
odwołania danego szkolenia lub zmiany jego terminu, o czym powiadomi Wykonawcę
najpóźniej na 3 dni przed danym szkoleniem.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawo
nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między 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
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.
4. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego,
Oferent złoży:
•
Formularz Ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
•
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego).
5. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
-

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych
(PLN) w kwotach brutto.

-

Płatność zostanie dokonana w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury i protokołu odbioru usługi.
- Podstawą do zapłaty za usługę będzie prawidłowo wystawiony protokół odbioru usługi i
faktura z wyodrębnionymi pozycjami zgodną ze specyfikacją zapytania.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1.
Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty- załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego
2.
Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego.
3.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz
opieczętowana pieczątką Oferenta.
4.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Anna Starostka
Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
Mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl telefon: 883-397-474
8. MIEJSCE i TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć :
- w siedzibie Zamawiającego
drogą pocztową/kurierem/osobiście na adres: Fundacja Imago, ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
lub
drogą e-mailową na adres: anna.starostka@fundacjaimago.p (skany podpisanej oferty)
z tematem wiadomości „Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1/12/2018/ZO/SG - szkolenie”
Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2018 r., do godz.23.59.
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą
liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje
dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny równej
bądź niższej od zapisanej w budżecie projektu.
Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą
rozpatrywane przez Zamawiającego.
Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

9. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną liczbę osób, które
skorzystały z usług, potwierdzonych wydanym przez Zamawiającego protokołem. Wykonawca
zaakceptuje klauzulę, że otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykorzystane usługi.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną poinformowani o nowym
terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zapytania
ofertowego oraz zamawiający zamieści informację na stronie Zamawiającego.
5. Jeżeli wybrany Wykonawca uchylać będzie się od podpisania umowy z Zamawiającym lub w toku
negocjacji ceny, o których mowa powyżej nie zostanie ustalone akceptowalne i przez Zamawiającego

i przez Wykonawcę stanowisko, Zamawiający będzie miał prawo do wybrania kolejnego Wykonawcy,
którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert,
b) odwołania postępowania lub jego unieważnienia w całości lub części bez podania przyczyny,
c) zmiany warunków postępowania bądź zmiany jego przedmiotu, w tym jego ograniczenia.
7. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania.
8. Załączniki do niniejszego zapytania:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

