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ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/POKL/2014

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizująca projekt pn. „Moja edukacja-Moja przyszłość”, który jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert,
których przedmiotem jest zorganizowanie pobytu dla 70 gimnazjalistów-uczestników projektu (40K i 30M), 9 trenerów i
opiekunów. Planowany termin realizacji zamówienia 06.02-12.02.2011 rok.

I. Zamawiający
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
Regon: 350524261 NIP: 676-10-21-929
Telefon: . 012 6315731 Fax: 012 6315730
E-mail: biuro@fwie.pl Internet: www.fwie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady
konkurencyjności zawartej w „Zasadach finansowania Program Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach POKL”

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu uczestników projektu (zapewnienie bazy noclegowo-żywieniowej oraz sal
warsztatowych) celem przeprowadzenia obozu „Warsztaty psychospołeczne” na potrzeby realizacji projektu pt.: ”Akcja
edukacja”- pobyt sześciodniowy dla 2 grup:
I grupa: 52 uczestników; II grupa: 53 uczestników, w następującym zakresie:

1. zakwaterowanie uczestników projektu, ich trenerów oraz opiekunów w trakcie trwania obozu - zapewnienie
noclegów podczas 6-dniowego pobytu dla:
I grupy - 52 uczestników projektu – młodzież gimnazjalna, 5 trenerów oraz 2 opiekunów - 5 noclegów
II grupy - 53 uczestników projektu – młodzież gimnazjalna, 5 trenerów oraz 2 opiekunów - 5 noclegów

2. zapewnienie wyżywienia podczas 6-dniowego pobytu dla:
I grupy - 52 uczestników projektu – młodzież gimnazjalna, 5 trenerów oraz 2 opiekunów
II grupy - 53 uczestników projektu – młodzież gimnazjalna, 5 trenerów oraz 2 opiekunów

I grupa:
obiad (19.01-24.01.2014 r.) tj. łącznie 6 obiadów
śniadanie (19.01-24.01.2014 r.) tj. łącznie 5 śniadań
kolacja (19.01-24.01.2014 r.) tj. łącznie 5 kolacji
drobny poczęstunek między posiłkami (19.01-24.01.2014 r.) tj. łącznie 16 poczęstunków
II grupa:
obiad (26.01-31.01.2014 r.) tj. łącznie 6 obiadów
śniadanie (26.01-31.01.2014 r.) tj. łącznie 5 śniadań
kolacja (26.01-31.01.2014 r.) tj. łącznie 5 kolacji
drobny poczęstunek między posiłkami (26.01-31.01.2014 r.) tj. łącznie 16 poczęstunków

3. wynajem sal warsztatowych:
I grupa: 52 uczestników:
- wynajem 1 sali konferencyjnej na ok. 3h dziennie przez okres 6 dni (19.01.24.01.2014)
- wynajem 5 małych sal na ok. 8h dziennie (w jednej sali ok. 10 uczniów plus trener) na prowadzenie warsztatów przez okres 4 dni
(20.01.23.01.2014).
II grupa: 53 uczestników:
- wynajem 1 sali konferencyjnej na ok. 3h dziennie przez okres 6 dni (26.01.31.01.2014)
- wynajem 5 małych sal na ok. 8h dziennie (w jednej sali ok. 10 uczniów plus trener) na prowadzenie warsztatów przez okres 4 dni
(27.01.30.01.2014).

Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca:

- Wymagania dotyczące zakwaterowania i wyżywienia:
a) zakwaterowanie obejmuje nocleg w pokojach nie większych niż 5 osobowych
b) ze względu na dużą liczbę uczestników obozu, dopuszcza się możliwość zakwaterowania w dwóch różnych

budynkach należących do tego samego ośrodka lub w budynkach znajdujących się na tym samym terenie/ w
sąsiedztwie (w takim przypadku Wykonawca podpisujący umową jest odpowiedzialny za rzetelne wykonanie całości
zlecenia)
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c) możliwość dostosowania doby hotelowej do rzeczywistego czasu pobytu (zakwaterowanie i wymeldowanie w
godzinach ustalonych przez zamawiającego)

d) śniadanie: ciepły posiłek + zimna płyta + napoje
e) obiad: ciepły posiłek dwudaniowy + napoje
f) kolacja: ciepły posiłek + zimna płyta + napoje
g) poczęstunek między posiłkami: kawa, herbata, ciastka/ciasto, owoce/soki

- Wymagania dotyczące sal warsztatowych:
a) posiadają naturalne i sztuczne oświetlenie
b) są wyposażone w odpowiednią liczbę krzeseł i stolików
c) wykonawca zapewnia możliwość oznakowania sal zgodnie z założeniami PO KL, oraz wyraża zgodę na ekspozycję na

ścianach papierowych arkuszy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca
nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek
roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone

IV. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. KOD CPV
Kod CPV: 55241000-1

VI. Termin realizacji zamówienia:
I grupa - 19.01-24.01.2014 r. (6 dni)
II grupa – 26.01-31.01.2014 r. (6 dni)

VII. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do oferty.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do
oferty, którego wzór stanowi załączniki nr 1 do oferty.

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków dopuszczających do składania oferty (wg załącznika nr 1 do oferty).
Oświadczenie dotyczy zapewnienia, iż:
- ośrodek posiada odpowiednie zaplecze (kuchnie), umożliwiające realizację zamówienia w zakresie wyżywienia – dla 59 i
60 osób;
- posiłki realizowane w zakresie realizacji wyżywienia, są przygotowywane w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia -
zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „catering”;
- obiekt spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz
ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochrony
środowiska i innych wymaganych prawem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji lokalnej, w celu stwierdzenia czy stan faktyczny ośrodka nie odbiega od warunków
zamówienia przedstawionych ofercie.

Brak spełnienia warunków określonych w Oświadczeniu skutkuje odrzuceniem oferty i brakiem jej rozpatrywania podczas
oceny ofert.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Zamawiający będzie przyjmował od Wykonawców wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w
formie pisemnej. Dopuszcza stosowanie faksu lub poczty elektronicznej (potwierdzone pismem) wyłącznie w sytuacji
niecierpiącej zwłoki.

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego oraz jego
załączników. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.

X. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień w zakresie:
 przedmiotu zamówienia jest Barbara Draus, nr tel. (012) 6315731 od poniedziałku – piątku w godzinach od 10.00 do

15.00.
 proceduralnym zamówienia jest: Anna Mendel nr tel. (012) 6315731 od poniedziałku – piątku w godzinach od 10.00 do

12.00.

XI. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

ofertowego,
2) ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być

napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem (nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne nie
będą rozpatrywane,

3) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym
w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęcią imienną oferenta.

4) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane przez Wykonawcę,
5) dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa załączone do oferty Wykonawca może złożyć w

odrębnej części oferty w zaklejonej kopercie – z proponowaną nazwą „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Zamawiający
przyjmie, że ta część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przy braku stosownych zastrzeżeń Zamawiający przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może
ujawnić. Wykonawca nie może zastrzec sobie informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych, dotyczy to
np. jawnego otwarcia ofert,

6) oferty należy składać w nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach z napisem:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
„Oferta na zorganizowanie obozu zimowego dla młodzieży”

Nr zamówienia: ZO/POKL/2014
Nie otwierać przed dniem 13.01.2014 r. godz. 12:30

7) poza oznaczeniami podanymi powyżej na odwrocie koperty prosimy wskazać nazwę i adres Wykonawcy,
8) złożenie oferty zostaje potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia

oferty,
9) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania

ofert.
10) wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert,
11) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nie zaadresowanych wyraźnie i

nieoznaczonych zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji,
12) oferta powinna ponadto zawierać wszystkie dokumenty oraz załączniki, które wynikają z niniejszej specyfikacji min.

dokumenty o których mowa w punkcie VIII niniejszego zapytania ofertowego.

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Fundacji: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
do dnia 13.01.2014 do godziny 12:00.W przypadku dostarczenia oferty pocztą, kurierem itp. decyduje termin wpływu do
siedziby Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi 13.01.2014 o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert
jest jawne.
Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.
Wyniki oceny i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przekazane osobiście, mailowo lub faxem oferentom, którzy nie
zostali wykluczeni/odrzuceni z postępowania.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia

http://www.fwie.pl


Projekt „Akcja edukacja” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizuje:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych www.fwie.pl

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń według zasad uznanych
w rachunkowości, uwzględniając podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym – należy dokonać naliczenia
zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.
3) Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu
ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji usługi.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1) Oferty będą podlegały ocenie Zamawiającego:

- w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. Oferty niespełniające wymagań określonych w
niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
- kontroli merytorycznej, oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu według kryteriów określonych w załączniku nr 2.

2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął jedyne kryterium
a) cena - 100 %.

przyczym1%=1pkt.
Do oceny będzie brana cena brutto.
Ilość punktów, jaką uzyska oferta zostanie wyliczonawedługwzoru:

Vxc=Cn/Cx x 100x100%

gdzie:
Vxc- ilość punktów badanej oferty
Cn- cena brutto oferty z najniższą ceną
Cx - cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska
największą liczbę punktów.
Ofertamoże otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę, jeżeli cena będzie
przewyższać budżet Zamawiającego. Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez
Wykonawcę ceny równej bądź niższej zapisanej w budżecie Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaproponuje
najkorzystniejszą cenę.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym
zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Załączniki do zapytania ofertowego:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy,
Zał. nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
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Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego nr ZO/POKL/2014

FORMULARZ OFERTOWY
STANOWIĄCY ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/POKL/2014

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

..................................................................................................................................

tel. ...................................................... fax ......................................................

Regon ....................................................... NIP ............................................................

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Organizacja pobytu uczestników projektu (zapewnienie bazy noclegowo-żywieniowej oraz sal warsztatowych) celem
przeprowadzenia obozu „Warsztaty psychospołeczne” na potrzeby realizacji projektu pt.: ”Akcja edukacja”- pobyt
sześciodniowy dla I grupy 52 uczestników; II grupy 53 uczestników

za całkowitą cenę brutto ………………..…………… zł, w tym VAT …………….. zł wg poniższej specyfikacji:

Stawka za nocleg dla 1 osoby wynosi ……………………. zł brutto
Stawka za:
- śniadanie dla 1 osoby wynosi …………….….zł brutto
- obiad dla 1 osoby wynosi …………….……...zł brutto
- kolację dla 1 osoby wynosi ……………..….. zł brutto
- poczęstunek między posiłkami (kawa, herbata, ciastka/ciasto, soki) dla 1 osoby wynosi …….………zł brutto
koszt wynajmu 1 sali warsztatowej (małej na ok. 10 osób) za 8h/dzień wynosi ……………….…..……zł brutto
koszt wynajmu 1 sali konferencyjnej (dużej na ok. 60 osób) za 3h/dzień wynosi …………….…………zł brutto

Zamówienie zrealizujemy w terminie:

I grupa: 19.01.2014 do 24.01.2014

II grupa: 26.01.2014 do 31.01.2014

Warunki płatności – do ustalenia po wyborze oferty.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją
zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

Data i Podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………….
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Załącznik nr 1 do oferty Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁUW POSTĘPOWANIU

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr ZO/POKL/2014 oświadczamy, iż:

- posiadamy odpowiednie zaplecze (kuchnie), umożliwiające realizacje zamówienia w zakresie wyżywienia dla:
I grupy: 59 osób; II grupy 60 osób
- posiłki realizowane w zakresie realizacji wyżywienia, są przygotowywane w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia -
zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu „catering”,
- obiekt spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno - sanitarnych oraz
ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochrony
środowiska i innych wymaganych prawem.

Data i Podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………….

http://www.fwie.pl
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