Zapytanie ofertowe nr 1/0357/D/2/2012
Zapewnienie wyżywienia i noclegów podczas weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach
realizacji projektu „Młode Bieszczady”, Nr umowy 1/0357/D/2/2012, współfinansowanego ze środków Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko -Szwajcarskich Regionalnych
Projektów Partnerskich Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

1. Zamawiający
Fundacja Bieszczadzka
ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne

tel. +48 13 4697297,
fax. +48 13 4696290,
e-mail: biuro@fundacja.bieszczady.p
godziny urzędowania: 800 – 16.00
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Kody ze słownika CPV:
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55100000-1 - usługi w zakresie hotelarstwa
2.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Część I zamówienia
Zamówienie polega na zapewnieniu wyżywienia i noclegu wraz z bezpłatnym udostępnieniem sal
szkoleniowych na terenie miejscowości Łodyna (gmina Ustrzyki Dolne) na przeprowadzenie
4 weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode
Bieszczady” zgodnie z poniższymi założeniami:
terminy sesji szkoleniowych: 15-17.03.2013 r.; 22-24.03.2013 r.; 12-14.04.2013 r.; 19-21.04.2013 r.
liczba noclegów 8
liczba uczestników szkolenia:
- 15-17.03.2013 r.- (Grupa III: 43 osób dziennie= 39 uczniów + 3 opiekunów + 1 szkoleniowiec )
- 22-24.03.2013 r.- (Grupa VI: 47 osób dziennie= 43 uczniów +3 opiekunów + 1 szkoleniowiec )
- 12-14.04.2013 r.- (Grupa III: 45 osób dziennie = 39 uczniów + 3 opiekunów + 3 szkoleniowców)
- 19-21.04.2013 r.- (Grupa VI: 49 osób dziennie= 43 uczniów +3 opiekunów +3 szkoleniowców )
wyszczególnienie posiłków podczas jednej weekendowej sesji szkoleniowej:
- piątek: obiadokolacja
- sobota: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
- niedziela: śniadanie, obiad
ogólna liczba osobodni (nocleg z wyżywieniem) – 184 osoby x 2 dni = 368
udostepnienie na czas szkoleń 3 sal szkoleniowych spełniających następujące wymogi: dostępność
sali/sal szkoleniowych przez cały pobyt grupy; odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz
całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, co najmniej jedna sala wyposażona w komputer z
dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania obrazu z rzutnika, flipchart,

Termin wykonania zamówienia

Strona 1 z 7

Termin realizacji zamówienia od 15 marca do 21 kwietnia 2013 r. (zgodnie z harmonogramem
przedstawionym przez Zleceniodawcę).
Planowane terminy: 15-17.03.2013 r.; 22-24.03.2013 r.; 12-14.04.2013 r.; 19-21.04.2013 r.
Część II zamówienia
2.2 Zamówienie polega na zapewnieniu wyżywienia i noclegu wraz z bezpłatnym udostępnieniem sal
szkoleniowych na terenie miejscowości Ustrzyki Górne (gmina Lutowiska) na przeprowadzenie
3 weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode
Bieszczady” zgodnie z poniższymi założeniami:
terminy sesji szkoleniowych: 22-24.03.2013 r.; 12-14.04.2013 r.; 19-21.04.2013 r.
liczba noclegów 6
liczba uczestników szkolenia:
- 22-24.03.2013 r.- (Grupa II: 50 osób dziennie = 45 uczniów +4 opiekunów + 1 szkoleniowiec)
- 12-14.04.2013 r.- (Grupa II: 52 osoby dziennie = 45 uczniów +4 opiekunów + 3 szkoleniowców)
- 19-21.04.2013 r.- (Grupa IV: 48 osób dziennie = 42 uczniów +3 opiekunów + 3 szkoleniowców)
wyszczególnienie posiłków podczas jednej weekendowej sesji szkoleniowej:
- piątek: obiadokolacja
- sobota: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
- niedziela: śniadanie, obiad
ogólna liczba osobodni (nocleg z wyżywieniem) –.150 osoby x 2 dni = 300
udostepnienie na czas szkoleń 3 sal szkoleniowych spełniających następujące wymogi: dostępność
sali/sal szkoleniowych przez cały pobyt grupy; odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz
całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, co najmniej jedna sala wyposażona w komputer z
dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania obrazu z rzutnika, flipchart,

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od 22 marca do 21 kwietnia 2013r. (zgodnie z harmonogramem
przedstawionym przez Zleceniodawcę).
Planowane terminy: 22-24.03.2013 r.; 12-14.04.2013 r.; 19-21.04.2013 r.
Część III zamówienia
2.2 Zamówienie polega na zapewnieniu wyżywienia i noclegu wraz z bezpłatnym udostępnieniem sal
szkoleniowych na terenie miejscowości Orelec (gmina Olszanica) na przeprowadzenie
2 weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode
Bieszczady” zgodnie z poniższymi założeniami:
terminy sesji szkoleniowych: 22-24.03.2013 r.; 19-21.04.2013 r.
liczba noclegów 4
liczba uczestników szkolenia:
- 22-24.03.2013 r.- (Grupa I: 36 osób dziennie= 32 uczniów + 3 opiekunów+ 1 szkoleniowiec)
- 19-21.04.2013 r.- (Grupa V: 38 osób dziennie= 33 uczniów +2 opiekunów + 3 szkoleniowców )
wyszczególnienie posiłków podczas jednej weekendowej sesji szkoleniowej:
- piątek: obiadokolacja
- sobota: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
- niedziela: śniadanie, obiad
ogólna liczba osobodni (nocleg z wyżywieniem) – 74 osoby x 2 dni = 148

udostepnienie na czas szkoleń 2 sal szkoleniowych spełniających następujące wymogi: dostępność
sali/sal szkoleniowych przez cały pobyt grupy; odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz
całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
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zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, co najmniej jedna sala wyposażona w komputer z
dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania obrazu z rzutnika, flipchart,

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od 15 marca do
przedstawionym przez Zleceniodawcę).
Planowane terminy: 22-24.03.2013 r.; 19-21.04.2013 r.

21 kwietnia 2013r. (zgodnie z harmonogramem

Część IV zamówienia
2.2 Zamówienie polega na zapewnieniu wyżywienia i noclegu wraz z bezpłatnym udostępnieniem sal
szkoleniowych na terenie miejscowości Przysłup (gmina Cisna) na przeprowadzenie
2 weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode
Bieszczady” zgodnie z poniższymi założeniami:
terminy sesji szkoleniowych: 15-17.03.2013 r.; 12-14.04.2013 r.
liczba noclegów 4
liczba uczestników szkolenia:
- 15-17.03.2013 r.- (Grupa V: 36 osób dziennie = 33 uczniów + 2 opiekunów + 1 szkoleniowiec )
- 12-14.04.2013 r.- (Grupa IV: 46 osób dziennie= 42 uczniów +3 opiekunów + 1 szkoleniowiec)
wyszczególnienie posiłków podczas jednej weekendowej sesji szkoleniowej:
- piątek: obiadokolacja
- sobota: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
- niedziela: śniadanie, obiad
ogólna liczba osobodni (nocleg z wyżywieniem) – 82 osoby x 2 dni = 164
udostepnienie na czas szkoleń 2 sal szkoleniowych spełniających następujące wymogi: dostępność
sali/sal szkoleniowych przez cały pobyt grupy; odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz
całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, co najmniej jedna sala wyposażona w komputer z
dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania obrazu z rzutnika, flipchart,

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od 15 marca do
przedstawionym przez Zleceniodawcę).
Planowane terminy: 15-17.03.2013 r.; 12-14.04.2013 r.

24 marca 2013r. (zgodnie z harmonogramem

Część V zamówienia
2.2 Zamówienie polega na zapewnieniu wyżywienia i noclegu wraz z bezpłatnym udostępnieniem sal
szkoleniowych na terenie miejscowości Olszanica (gmina Olszanica) na przeprowadzenie
1 weekendowej sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach realizacji projektu „Młode
Bieszczady” zgodnie z poniższymi założeniami:
terminy sesji szkoleniowych: 15-17.03.2013 r.
liczba noclegów 2
liczba uczestników szkolenia:
- 15-17.03.2013 r.- (Grupa 1: 38 osób dziennie= 32 uczniów + 3 opiekunów +3 szkoleniowców )
wyszczególnienie posiłków podczas jednej weekendowej sesji szkoleniowej:
- piątek: obiadokolacja
- sobota: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
- niedziela: śniadanie, obiad
ogólna liczba osobodni (nocleg z wyżywieniem) – 38 osoby x 2 dni = 76
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udostepnienie na czas szkoleń 3 sal szkoleniowych spełniających następujące wymogi: dostępność
sali/sal szkoleniowych przez cały pobyt grupy; odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz
całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość
zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej, co najmniej jedna sala wyposażona w komputer z
dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania obrazu z rzutnika, flipchart,

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia od 15 marca do
przedstawionym przez Zleceniodawcę).
Planowane terminy: 15-17.03.2013 r.

17 marca 2013r. (zgodnie z harmonogramem

3. Warunki udziału w postępowaniu
3.1.zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 17 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
f) spełniają wszystkie oczekiwania wymienione w pkt. 2.2 opisu przedmiotu zamówienia
(adekwatnie do wybranej przez oferenta części zamówienia).
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
3.2 Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązanie 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:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawaniu 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.
4. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu
4.1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 3.1 i pkt. 3.2
na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 oraz oświadczenia o braku powiązania
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
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zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez
zamawiającego, o których mowa w pkt. 5, potwierdzających spełnianie tych warunków.
4.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” –
„nie spełnia”.
5. Wymagane dokumenty
wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Opis sposobu przygotowania oferty
6.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako
załącznik nr 1). Oferta powinna:
zawierać pełną nazwę oferenta,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS lub numer
innego właściwego dla Wykonawcy rejestru,
być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,
treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie odrzucona,
zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT obliczony
przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami (cena brutto oferty musi być podana
cyfrowo i słownie). Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach
określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku. Określona jest: łączna kwota brutto ofert wraz ze szczegółową kalkulacją każdej
pozycji oferty osobno.
7. Forma oferty
7.1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej
7.2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,
7.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości,
7.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych,
7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym
i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Oferenta należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie.
7.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
7.8. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
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Lucyna Sobańska- koordynator tel. 13 469 62 90, email: l.sobanska @fundacja.bieszczady.pl
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców/ wykonawców.
9. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Ofertę oznakowaną następująco:
Zapewnienie wyżywienia i noclegów podczas weekendowych sesji szkoleń dla uczniów szkół gimnazjalnych
w ramach realizacji projektu „Młode Bieszczady”

opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta, należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:
Fundacja Bieszczadzka
ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne

do dnia 07.03.2013 do godziny 12:00.
W przypadku ofert przesłanych pocztą o tym czy oferta została złożona w terminie decyduje data
wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (nie data nadania ofert w urzędzie pocztowym).
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
10. Kryteria oceny oferty
10.1.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
10.2.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: Cena- 100%
10.3.
Sposób przyznawania punktacji
ofertaN/ofertaB (x100)=ilość punktów w kryterium
ofertaN – wartość oferty z najniższą ceną
ofertaB – wartość oferty badanej
11. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników
11.1.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
11.2.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.03.2013 r. o godzinie 15.00 w: siedzibie
Zamawiającego: ul. Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
11.3.
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta,
którego oferta jest otwierana oraz proponowaną cenę. Następnie odbędzie się ocena ofert
11.4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
11.5.
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
upływu terminu składania ofert.
11.6.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowane na
stronie internetowej Zamawiającego: www.fundacja.bieszczady.pl
11.7.
Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
12. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
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13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Pozostałe informacje
14.1 Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamówień publicznych.
14.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego,
przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej
(e-mail).
14.3 Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania Ofertowego będą wymagały
zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie
zmian w ofercie.
14.4 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.
15. Finansowanie
Zamówienie jest finansowane w ramach projektu „Młode Bieszczady” ze środków Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko – Szwajcarskich
Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

16. Płatnik
Fundacja Bieszczadzka
ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne
NIP: 6881245689
REGON 371165802
KRS 0000180514

17. Załączniki:
1) formularz ofertowy,
2) wzór umowy
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