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Fundacja Na Rzecz Wspierania
Os6b N iepelnosprawnych

,,Wyjd2 z Domu"
38-321 Moszczenica 78

NIP: 7382144396; REGON: 122537317

Moszczenica, dnia l7 sierpnia 2017 r,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-Z0-9.1.2-2017

Zaproszenie do skladania ofeft w ramach procedury zapytania ofertowego na Swiadczenie usiugi
w zakresie zakwaterowania i wyzywienia w ramach 6 dniowego ,,Wyjazdu szkoleniowo
terapeutycznego" dla uczestnik6w i kadry projektu ,,wyjdz z domu - b4d2 aktlrwny,, o nr
RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach dzialania 9.1, poddzialaniag.l.2 Akfywna Integracja. Projekt realizowany w
ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-0140116-00 podpisanej dnia22.12.2016 r. pomigdzy Fundacj4
Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjdl z Domu" a Malopolskim Centrum
PrzedsigbiorczoSci w Krakowie.

L Zamawiaj4cy:
Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2
38-321 Moszczenica 78, tel.: 730 777293, e-mail. fUUdggia.w:j dz,ZdS-\Lu@gmai!,q-o_1r
Reprezentowana przez:

Agnieszkg Pyzik - prezesa zarzqdu
Stanislawa Gurbg - wiceprezesa
Zw anq dalej Zlecen iodawc4, bgd4c4 organ izatorem wyj azdu.

II. Przedmiot rozeznania rynku:
Kod/y i nazwa CPV: 55000000-0 - uslugi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

III. Tryb udzielania zam6wienia
Zasada konkurencyjnoSci zgodnie zWytycznymi w zakresie kwalifikowalno5ci wydatk6w w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz
Funduszu Sp6j noSci na lata 20 I 4-2020.

ry. Opis przedmiotu zam6wienia
l. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslugi w zakresie zakwaterowania i wy2yrvienia

(od obiadu w pierwszym dniu do obiadu w ostatnim dniu z zapewnieniem prowiantu na
podr6z powrotn4) w ramach 6 - dniowego (5 nocleg6w) wyjazdu na terenie: woj.
malopolskiego lub podkarpackiego lub Swigtokrzyskiego dla max 33 os6b - uczestnik6w i
kadry projektu: ,,Wyjd2 z domu - bqdL aktywny" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2Ol4-2020
wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach dzialania 9.1,
poddzialania 9.1 .2 Aktywna Integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr
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RPMP.09,0l .02-12-0140/16-00 podpisanej dnia22.12.2016 r. pomigdzy Fundacjq Na Rzecz
wspierania os6b Niepelnosprawnych ,,wyjdi z Domu" a Malopolskim centrum
Przedsigbiorczo5ci w Krakowie.

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia oraz rodzaj i zakres czynnoSci do wykonania:
a. Termin przeprowadzenia wyjazdu, 6 dni w nastgpuj4cym okresie:

od 29.08.2017 do23.09.2017 r.

b. Liczba uczestnik6w kaZdego z v,,yjazdu z osobna - od 22 do 33 os6b w tym osoby
z niepetnosprawnoSciami migdzy innymi z dysfunkcj4 narz4du ruchu.

c. Pobyt 6 dni, 5 d6b hotelowych (od obiadu pierwszego dnia do obiadu dnia sz6stego).
d. Miejsce zakwaterowania, w kt6rym bgdzie realizowana przedmiotowa usluga musi

znajdowa6 sig na terenie jednego z wojew6daw: malopolskiego lub podkarpackiego lub
Swigtokrzyskiego w odleglo6ci nie mniejszej niz 45 km i nie wigkszej niZ 180 km od
s iedzi by Zamaw iaj4cego (m i ej scowo(6 Moszczen i ca, woj ew6dztwo malopol skie, powiat
gorlicki, gmina Moszczenica) - pomiar za pomocq aplikacji googlemaps.

e. Miejsce zakwaterowania, z uwagi na mozliwoSi prowadzenia zajgd na Swie2ym
powietrzu musi znajdowad sig w miejscu atrakcyjnym turystycznie np. las, blisko6i
jezioralzbiornika wodnego, promenady, parku - max. do 600 metr6w biez4cych od
hotelu/oSrodka.

f. Dostosowanie ci4g6w komunikacyjnych do poruszania sig na w6zkach inwalidzkich
(podj azdy, windy), polegaj4ce przede wszystkim na ty m, Le:

- drzwi wejSciowe oraz drzwi pomieszczeh o96lnodostgpnych (np. restauracja hotelowa),
a takle drzwi pokoi przeznaczonych dla goSci poruszaj4cych sig na w6zkach
inwalidzkich powinny mie6 odpowiedni4 szerokoSi, podobnie jak korytarze,

- aby wykrgci6 w6zkiem, potrzeba przynajmniej 150 cm szeroko6ci, co naklada
konieczno66 zachowania takiej odleglo6ci w miejscach, w kt(rych zawr6cenie w6zkiem
mo2e by6 potrzebne,

- przystosowana powinna by6 tak2e przestrzert $ulqca spozywaniu posilk6w,
g. Zamawiajqcy wymaga, by Wykonawca zapewnil minimum 4 pokoje przystosowane dla

potrzeb os6b z niepelnosprawnoSciami ruchowymi.
h. Zamawiaj4cy wymaga, by Wykonawaa zapewnii minimum I toaletg og6lnodostgpn4

przystosowan4 dla potrzeb os6b z niepelnosprawno6ciami pqruszaj4cymi sig na w6zku
inwalidzkim.

i. Zakwaterowanie uczestnik6w pobytu powinno zapewnia6 wykonanie uslugi w
standardzie uslug hotelarskich na poziomie min. 2* oraz przewidziane przepisami
wymagania w zakresie dostosowania obiekt6w hotelarsl(ich do potrzeb os6b z
niepelnosprawnoSciami, w tym w przypadku, gdy Uczestniliamilczkami Warsztatu s4

osoby z niepelnosprawnoSci4 ruchow4:
- pokoje dostosowane dla potrzeb osob z niepetnosprawnoSqiami - minimum 4 pokoje
dla minimum 2 os6b kaildy (razem minimum dla 8 os6b) znaJduj4ce sig na kondygnacji
dostgpnej dla os6b poruszajqcych sig na w6zkach inwalidzkich (na poziomie parteru lub
innej, dostgpnej za pomocq windy, platformy przyschodowej lub pochylni wewngtrznej
lub zewngtrznej spelniaj4cej wymogi Rozporz4dzenia Ministrla Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jalqim powinny odpowiadai
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 22002 r. zpoLn. zm.), wyposazone
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k.

w przystosowane lazienki zawierajqce odpowiedni4 przestrzeh manewrow4 (Srednicy
minimum 150 cm) orazprysznic umo2liwiajqcy wjazd osoby poruszaj4cej sig na w6zku
inwalidzkim (brak progu lub brodzika przy prysznicu) wyposazony w porgcz i siedzisko
(moZe by6 siedzisko dostawiane) a takZe miskg ustgpow4 z bezpoirednio z ni4
s4siaduj4cymi po obu stronach 2 uchwytami umo2liwiaj4cymi przesiadanie sig na miskg
ustgpow4 os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich oraz mozliwoS6 swobodnego
podjazdu pod umywalkg. Pokoje hotelowe powinny umo2liwia6 swobodne
manewrowanie w nich w6zkarni inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do l62ka
powinien umo2liwiai przemieszczenie siQ bezpoSrednio z wozka na l6zko, bez
konieczno6ci ingerencj i os6b trzecich
- pok6j dla kadry projektu - I pok6j 3 - osobowy z lazienkq (wc, umywalka, prysznic),
lub 3 pokoje I - osobowe z lazienkami (wc, umywalka, prysznic), lub l pok6j I -
osobowy zlazienkq i 1 pok6j 2 - osobowy zlazienk4(wc, umywalka, prysznic).
- pozostale pokoje - od 2 do 4 - osobowe z lazienkq (WC, umywalka, prysznic).
- dokladny rozklad pokoi przedstawi Wykonawca po zakohczonej rekrutacji i ustaleniu
ostatecznej liczby uczestnik6w wyjazdu, nie p62niej niz 3 dni przed wyjazdem.
Sala szkoleniowa minimum I sala szkoleniowa do prowadzenia warsztat6w
szkoleniowo - terapeutycznych dla 3l os6b dostgpna dla os6b poruszaj4cych sig na
w6zkach inwalidzkich (na kondygnacji lub w budynku dostgpnym dla os6b
z niepelnosprawno6ciami zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 22002 r. z pofin. zm.), Sala winna by6
wyposaZona co najmniej w stoty i krzesla w liczbie odpowiadaj4cej liczbie uczestnik6w
zaig| oraz we flipchart. Sala szkoleniowa do dyspozycji Zamawiajqcego od pierwszego
do ostatniego dnia pobytu:
- w pierwszy dzieri od godziny 16.00 do godziny 22.00,
- w dniach od 2 do 5 dnia pobytu - calodobowo,
- w 6 dniu pobytu do godziny 13.00.

Wszystkie pokoje, zar6wno dla personelu mer),torycznego,jak i uczestnik6w/czek muszE
znajdowai sig w jednym budynku, z rozlokowaniem maksymalnie na dw6ch kolejnych
pigtrach optymalnie z latwym dostgpem do stol6wki i sal dydaktycznych. Pobyt os6b
moZliwy jest wyl4cznie w pokojach co najmniej 2 osobowych, w szczeg6lnoSci poby
os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich (po jednej osobie poruszaj4cej sig na
w6zku inwalidzkim w pokoju), wyposazonych w lazienkg z prysznicem. osrodek musi
by6 calkowicie dostosowany do potrzeb os6b poruszaj4cych si? na w6zkach
inwalidzkich.
Dostosowanie sali restauracyjnej dla os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich
polegaj4ce przede wszystkim na tym, 2e w restauracji powinien znajdowai sig st6t lub
stoty umoZliwiaj4ce swobodne podjechanie w6zkiem w podobny spos6b, jak podsuwa sig
krzeslo pod st6l, aby zje56 komfortowo,

m. Wy2ywienie:
- 3 posilki dziennie: $niadanie, ciepty obiad dwudaniowy z deserem, kolacja -
szczeg6lowy opis w punkcie nr V.
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- catering podczas zajg6 szkoleniowo - terapeutycznych (napoje: kawa, herbata, woda i

soki, a takLe przek4ski, owoce)
- zapewnienie prowiantu na podr6z
- Wykonawca ma obowi4zek uwzglgdni6 w przygotowanym wyzywieniu zgloszone
przez Zamawiaj4cego minimum 3 dni przed rozpoczgciem pobytu uczestnik6w
ewentualne uwarunkowania dotyczqce diety uczestnik6w (dieta specjalistyczna,
wegafi ska, bezglutenowa).

V. Szczeg6lowe wymagania zwi1zane z wyZyrvieniem.
Forma posilk6w w ci4gu pelnego dnia pobyu:

a. Sniadanie w formie szwedzkiego stolu - co najmniej: piec4lwo r62norodne,2 dania na
cieplo: jajecznica lub kielbaski na gor4co lub inne, wgdliny, ser bialy i z6ly, dzem, mleko,
piatki Sniadaniowe, przetwory jogur.towe, Swieze warzywa: pomidor, og6rek zielony, napoje:
kawa, herbata, dodatki: cytryna, mleko, maslo, margaryna;

b. obiad - zupa, danie gl6wne (migsne z dodatkiem ziemniak6w lub ryZu i zestawu sur6wek),
napoje: kompot lub soki owocowe (0,33l/os.);

c. deser - owoc (ablko, banan, brzoskwinia) lub slodkie ciasto;
d. kolacja w formie szwedzkiego stolu - co najmniej: r62norodne pieczywo, wgdliny, ser,

Swie2e warzywa: pomidor, og6rek zielony, napoje: kawa, herbata, dodatki: cytryna, mleko,
maslo, margaryna;

e. suchy prowiant na drogg: nap6j (woda mineralna 0,5 l/os), Swiezy owoc (ablko lub banan),
droZd26wka.

VI. Szczeg6lowe wymagania pobytowe
Wykonawca zapewni zakwaterowanie grupy w miejscowoSci wypoczynkowej na terenie wojew6dztw:
malopolskiego, podkarpackiego i $wigtokrzyskiego w odlegloSci nie mniejszej niZ 45 km i nie
wigkszej ni| 170 km od siedziby Zamawiajqcego (miejscowoS6 Moszczenica, wojew6dztwo
malopolskie, powiat gorlicki, gmina Moszczenica). Osrodek musi spelnia6 nastgpuj4ce min.
wymagania:

- obiekt czysty, wyposaZony w sprawne urz1dzenia sanitarne i techniczne;
- stol6wka oruz l sala szkoleniowa na min. 3l os6b do zajg6, grupowych do stalej dyspozycji
i ewentualnie sala do gier, zabaw i dyskotek;

Ponadto Wykonawca zapewni okreSlony poni2ej standard pobytu zgodne z art.lY pkt.2 p.pkt.: i oraz
ponadto:

- pokoje 2-4 osobowe, z lazienkami. WyposaLenie lazienki: wanna z bateri1 i natryskiem lub
kabina natryskowa, umyrvalka, wc, lustro, gniazdko elektryczne, pojemnik na Smieci, brak
ograniczefi w korzystaniu z cieplej wody.
Minimalne wyposa2enie pokoi: l62koll6zka niepigtrowe (w iloSci odpowiadaj4cej nazwie
pokoju), poSciel, nocny stolik lub polka przy ka2dym miejscu do spania, telewizor, szafa lub
zabudowana wngka garderobiana, st6l/biurko, krzeslo, wieszak, o5wietlenie, czajnik
bezprzewodowy oraz kawa, herbata i cukier (na20 porcji). Sprz4tanie lazienek i pokoi codzienne.

VII. Termin realizacji umowy
D4 Ĉ\\ -A a&'W
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Wykonawca zobowiqzany jest do realizacji uslugiw spos6b ciAgty przez okres 6 dniw nastgpuj4cych

okresach:

I wyjazd - od 29 .08.20 I 7 do 23 .09 .2011 r.

Powy2szy termin nale\ traktowad orientacyjnie z uwagi na fakt, i2 mohe ulec zmianie w trakcie

trwania projektu. Wszelkie zmiany dotyczqce terminu trwania wyjazdu Zamawiaj1cy bgdzie wczeSniej

ustalal z wylonionym Wykonawc4.

VII Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca zldry ofertg cenow4 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi4cym zal4cznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Rozeznanie 2-ZO-9.1.9.-2017 - zakwaterowanie

i wy2ywienie - zalqcznik nr l).

l. Wykonawca ma prawo zloZye, flko jedn4 ofertg. W celu wykazania spelnienia warunk6w

objgtych niniejszym zapytaniem ofertowym, kahdy z Wykonawc6w zobowi4zany jest

przedlo2ry6 ofertg przygotowan4 na formularzu ofertowym stanowi4cym Zal4cznik nr I do

przedmiotowego zapytania ofertowego zawierajqc4 O6wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu

warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz O6wiadczenie wykonawcy o braku powi4zari

z ZamawiajQcym. Nie jest dopuszczalne skladanie ofert czgSciowych, wariantowych

i uzupelniaj4cych.

Oferent przedstawia ceng pobytu jednej osoby za jednq dobg hotelow4 w ramach calego 6 -

dniowego pobytu (noclegi i wyZywienie) - 5 d6b hotelowych. Zamawiajqcy zastrzega sobie

zmiang liczby uczestnik6w wyjazdu w granicach od 22 do 33 os6b. Wykonawcy nie

przysluguje roszczenie o zaplatg za maksymaln4 liczbg os6b na wyje2dzie (33 osoby) -
Zamawiajqcy placi zafaktycznq liczbg os6b rozpoczynaj4cych udzial w v,ryjeLdzie.

Oferta powinna zawieral ceng w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmowa6 inne podatki

oraz daniny publiczne.

Cena ofertowa uwzglgdnia wszystkie zobowi4zania, musi by6 podana w PLN cyfrowo

i slownie. W przypadku rozbie2noSci pomigdzy kwot4 podan4 cyfr4 a slownie, Zamawiaj4cy

przyjmuje za prawidlow4 kwotg jednostkow4 zapobyt 1 osoby nav,,yjeLdzie podan4 slownie

- na tej podstawie dokona ewentualnych dalszych przeliczen w ofercie.

Cena podana w ofercie powinna obejmowa6 wszystkie koszty i skladniki zwi4zane

z wykonaniem zam6wienia.

Miejsce oraz termin skladania ofert:
l. Ofertg wraz z wszystkimi wymaganymi zat4cznikami nalezy przesla6 lub zloLyd osobiScie

w zaklejonej, nienaruszonej kopercie / opakowaniu / w biurze projektowym Zamawiajqcego

pod adresem: Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu" ul.

Michalusa 18,38-300 Gorlice pok6j nr 8 (kondygnacja piwnic) w terminie do dnia

25.08.2017 r. do godz. 10:00

2. Kopertg naleLry zaadresowa6 w nastgpuj4cy spos6b:

2.

3.

4.

5.

IX.

Fundacja
Michalusa
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Na Rzecz Wspierania Os6b NiepelnosprarvnYch ,,Wyjdi z Domu" ul.

18,38-300 Gorlice, pok6j nr 8
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6-DNIowY WYJAZD DLAUCZESTNIKow I KADRY PROJEKTU ,,WYJD? Z DOMU

- e4oL AKTywNy" o NR RpMp.09.0l .02-12-0140116, NIE orwrERAC nRZED
2s.08.20r7 ROKU PRZED GOD2.10.30.

3. Poza oznaczeniami podanymi powyzej na kopercie / opakowaniu I z ofert4 nalezy poda6

nazwg i adres Wykonawcy.
4. Konsekwencje zlolenia oferty niezgodnie z wlw opisem (np. potraktowanie oferry jako

zwyklej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert po terminie
okreSlonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie zloilenia oferty.
6. Oferta zlolona po terminie zostanie niezwlocznie bez otwierania zwr6cona Wykonawcy.
7. Otwarcie ofert nast4pi w dniu 25.08,2017 roku o godz. 10:30, w biurze projektowym

Zamawiajqcego: Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu"
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice pok6j nr 8. Zamawiaj4cy prze6le Wykonawcy, na jego

wniosek informacjg z sesji otwarcia.

8. W przypadku gdy Wykonawca zloLry ofertg niekompletn4 pod wzglgdem formalnym, nie

zawierajqc1 wymaganych dokument6w lub o6wiadczefi, gdy dokumenty s4 nieczytelne lub

w ofercie s4 inne blgdy Zamawiaj4cy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na

uzupelnienie oferry ze wskazaniem jej brak6w informuj4c jednocze6nie, 2e nie usunigcie

brak6w w wyznaazonym terminie bgdzie skutkowalo teL odrzuceniem oferty jeZeli wskutek

stwierdzonych btgd6w nie bgdzie mozliwe dokonanie badania i oceny oferty.
9. Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwoSci oSwiadczeri idanych

podanych w zloilonej ofercie poprzez wezwanie Wykonawcy do zlo2enia wyjaSnieri do

zloaonej oferty lubloruz podczas wizji lokalnej w miejscu, w kt6rym ma by6 Swiadczona

usluga. Wizja lokalna nie moZe odbyd sig p6Zniej ni2 w ci4gu 5 dni roboczych od dnia 25-08-

2017 r. Zamawiajqcy poinformuje Wykonawcg o terminie i godzinie wizji lokalnej, poprzez

przeslanie wykonawcy informacji na adres mailowy wskazany w ofercie. Wykonawca

zobowi4zuje sig do umozliwienia Zamawiaj4cemu przeprowadzeniawizji lokalnej w miejscu,

w kt6rym ma byi Swiadczona usluga. Nie zlozenie wyjaSnieri w terminie wyznaczonym

przez Zamawiaj 4cego lubl oraz n ieumo2l iw ienie Zamawiaj 4cemu przeprowad zenia wizji
lokalnej w miejscu w kt6rym ma by6 Swiadczona usluga w Wznaczonym terminie bgdzie

skutkowalo odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny oferty:
L Centa brutto
2. Warunki techniczno-rekreacyjne oSrodka

3. Zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestnik6w

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczeg6lnych

kryteri6w oceny oferty.
l. Cena brutto - 55%
2. Warunki techniczno - rekreacyjne oSrodka - 30%

3. Zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestnik6w - l5%
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XII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny oferty
l. Cena brutto

a. Cena oferty jest cenq brutto i stanowi maksymalny koszt jaki moZe ponieS(, Zamawiaj4cy
z tytulu oferowanych przez Wykonawcg uslug w przeliczeniu na jedn4 osobg za jednq
dobg hotelow4 (maksymalnie 5 d6b hotelowych). Oznacza to, 2e Zamawiaj1cy por6wna
i oceni oferty pod wzglgdem zaoferowanych przez Wykonawc6w cen brutto.

b. Cena musi by(, wyraZona w polskich zlotych (PLN).
c. Ceng oferty (warto6i brutto zam6wienia) naleLry obliczy(, zgodnie z konstrukcj4 Druku

OFERTA wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr I do zapytania ofertowego, okreSlaj4c
j4 w spos6b jednoznaczny, z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku,

d. Zaoferowana cena musi by6 cen4 ostatecznq i niezmienn4 do kofica realizacji przedmiotu
umowy, z zastrzeleniem postanowieri $3 ust. 2 wzoru umowy. Musi uwzglgdniai
wszystkie wymagania Zamawiaj4cego okreSlone w zapytaniu ofertowym oraz wszelkie
koszty zwi4zane z realizacjE zam6wienia.

Zasady oceny ofert w klWerium ..Cena brutto"
Oferta z najni2szq cen4 otrzymuje 55 pkt/
Punkty dla pozostalych ofert bgd4 obliczane wg. wzoru:
Lp: (CnlCb) x 55 pkt.

Gdzie:

Lp - liczba punkt6w dla danej oferty,
Cn - najni2sza cena brutto w5r6d zlo2onych ofert,
Cb - cena brutto danej oferfy.

2. Warunki techniczno-rekreacyjne oSrodka

Oferta w zakresie kryterium ,,Warunki techniczno-rekreacyjne oSrodka" olrzyma punkty na
podstawie zal4czonych do oferty warunk6w realizacji zam6wienia wedlug wzoru stanowi4cego
zalqcznik nr I do zapytania ofertowego. Zamawiajqcy oceniaj4c oferty w zakresie ww. krl,terium
przyzna punkty w nastgpuj4cy spos6b:

Parametr oferolvany (fakultatvrvny) Liczba Drzyznanych nunkt6w
Basen strzeiony o wymiarach min 5 mb x 5 mb
/dostep do kapieliska strze2onego na terenie obiektu

TAK - l0 pkt; NIE - 0 pkt

MoZliwo5i skorzystania z zabiegow leczniczych i

rehabilitacyinvch na terenie o6rodka
TAK- l0pkt;NIE-0pkt

Silor,vnia lLrb sala fitness TAK-5pkt;NIE-0pkt
Inne (poda6) TAK-5pkt;NIE-0pkt

N,4czna maksymalna liczba punkt6w jak4 mo2e uzyskad oferta oceniana w kryterium ,,Warunki
teclrniczno-rekreacyjne oSrodka" za ww. parametry wynosi 25 pkt.

3. Zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestnik6w
Zamawiajqcy przyzna dodatkowe punkty dla Wykonawc6w, ktorzy podczas pobytu grupy
zorganizujq dodatkowe atrakcje dla uczestnik6w (grill, vyystgpy artystyczne itp., zwiedzanie
miejscowo6ci z przewodnikiem). Zamawiajqcy przyzna maksymalnie l5 punkt6w - po 5 pkt za
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kalde zaplanowane wydarzenie w sytuacji zorganizowania trzech dodatkowych atrakcji /
wydarzefi. Wykonawca mole zorganizowa6 wigcej niLtrzy dodatkowe atrakcje dla uczestnik6w,
jednakze nie s4 one dodatkowo punktowane przy ocenianiu oferty.

XIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia z mo2liwoSci realizacji zam6wienia
1. Z mo2liwo6ci realizacji zam6wienia wyl4czone sq podmioty, kt6re powi4zane s4

z zamawiaj4cym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzan w imieniu

zamawiajqcego lub osobami wykonuj4cymi w imieniu zamawiaj4cego czynnoSci zwi4zane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub

kapitalowo, w szczeg6lno5ci poprzez:

a. Uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6lki osobowej;

b. Posiadanie udziat6w lub co najmniej 10o/o udzialow lub akcji, o ile niZszy pr6g nie

wynika z przepis6w prawa lub nie zostal okreSlony w wytycznych programowych;

c. Pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika;
d. pozostawanie w zwiqzku mal2e6skim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiajqcy wykluczy z udzialu w postgpowaniu Wykonawc6w, ktorzy nie spelniajq

warunk6w udzialu w postgpowaniu poprzez nie zlolenie dokument6w potwierdzaj4cych ich

spelnienie, lub z dokument6w przedlozonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia

z postgpowania lub gdy wizja lokalna wyka2e, 2e miejsce w kt6rym ma by6 Swiadczona

usluga nie spelnia wymagaf Zamawiaj4cego.

XIV. Warunki udzialu w postgpowaniu:
O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig Wykonawcy, ktorzy spelniajq nastgpuj4ce wymogi:

a. Posiadajq uprawnienia do wykonania okre6lonej dzialalnoSci lub czynnoSci, je2eli ustawy

nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniefi Zamawiaj4cy nie wyznaaza

szczeg6lowego wykazania i udokumentowania spelnienia niniejszego warunku przez

Wykonawca.
b. Dysponuj4 potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia -

Zamawiaj4cy nie wyznacza szczeg6lowego wykazania i udokumentowania spelnienia

niniejszego warunku przez Wykonawcg.

c. Znajdujq sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia

- Zamawiaj4cy nie ..vq1znacza szczeg6lowego v,rykazania i udokumentowania spelnienia

niniejszego warunku przez WykonawcA.

XV. ZastrzeLenia
Zamawiajqcy, w okresie wynajmu pomieszczefi, upowazniony jest do umieszczenia na terenie

oSrodka, oraz w pomieszczeniach, w kt6rych prowadzi6 bgdzie zajqcia, informacji w postaci m.in.

plakat6w o realizacji projektu pt. ,,WyjdZ z domu -bqd2 aktyrvny", banneru i wylo2enia informator6w

Fundacji.

XVI. Informacja

ffi
na temat z,akazu porvi4zafi osobolvvch lub kapitalorv,vch
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W postgpowaniu nie mog4 bra6 udzial podmioty, kt6re powi4zane sq z Zamawiaj4cym lub osobami
upowa2nionymi do zaci1gania zobowi4zan w imieniu Zamawiaj4cego lub osobami wykonuj4cymi
w imieniu Zamawiaj1cego czynnosci zwi1zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitalowo, w szczeg6lno5 ci poprzez:

a. uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6tki cywilnej lub sp6tkiosobowej;
b. posiadanie udzial6w lub co najmniej l\Yo akcji;
c. pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarz4dzajqcego, prokurenta,

pelnomocnika;

d. pozostawanie w zwi4zku malzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XVII. OkreSlenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zam6wienia, o ile przewiduje sig moiliwoSd zmiany takiej umowy

Dokonywanie istotnych zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, moZe nast4pi6 w szczeg6lno(ci gdy:

L Zamawiaj4cy przewidzial mo2liwo56 dokonania takiej zmiany w niniejszej umowie oraz
okre6lil warunki takiej zmiany, o ile nie prowadz4 one do zmiany charakteru umowy,

2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spelnione lqcznie nastgpuj4ce
warunki;

a. koniecznoS6 zmiany umowy spowodowana jest okoliczno6ciami, kt6rych
Zamawiajqcy, dzialaj1qc z naleLytqstarannoSci4, nie m6gl przewidziel,

b. wartoS6 zmiany nie przekracza 50Yo warto6ci zam6wienia okreSlonej pierwotnie w
umowle,

3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy al4czna warto(6 zmianjest mniejsza niZ
209 000 euro, ijednoczeSnie jest mniejszaod 100% wartoScizam6wienia okre5lonej pierwotnie
w umowie.

XVIII. Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgsciowych, o ile Zamawiaj4cy takq mo2liwoSd
przewiduje

Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwoSci skladania ofert czgsciowych, poniewa2 zam6wienie nie
zostalo podzielone na czgSci. Wykonawca mo2e zlory| tylko jedn4 ofertg na pelny zakres przedmiotu
zam6wienia. Postgpowanie moze zakoficzy(, sig wyborem jednego wykonawcy.

XIX. Informacja o planowanych zam6wieniach uzupelniaj4cych, udzielanych wykonawcy
wybranemu zgodnie z zasadq konkurencyjnoSci, w okresie 3 lat od udzielenia zam6wienia
podstawowego, polegaj4cych na powt6rzeniu podobnych uslug, ich zakres oraz warunki, na
jakich zostan4 udzielone, o ile Zamawiaj4cy przewiduje udzielenie tego typu zam6wiert

Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia tego typu zam6wieri.

XX. Termin rwiqzania ofert4: 30 dni
XXI. Informacje o odrzuceniu ofert:

Zamawiaj4cy odrzuci oferfy Wykonawc6w, kt6re s4 niezgodne z wymaganiami Zamawiajqcego
o kre S I onym i w przeslan y m zapytani u o fertowym.
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XXII.

xxIv.

XXIII.

Info rmacj e dotycz4ce wybo ru naj korzystniej szej oferty :

1. O wyborze najkorzystniejszej oferfy Zamawiaj4cy zawiadomi niezwlocznie wszystkich
Wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferfy w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana
zostanie z Wykonawc4, kt6rego oferta uznana zostanie przez Zamawiajqcego za
najkorzystniejsz4, w obowi4zuj4cym w niniejszym postgpowaniu kryterium. Ponadto
Zamawiajqcy opublikuje zawiadomienie o wyborze oferly najkorzystniejszej w takiej samej
formie jak ogloszenie niniejszego zapytania ofertowego.

2. W sytuacji kiedy Wykonawca, kt6rego ofertg uznano za najkorzystniejsz4 uchyla sig od
zawarcia umowy, Zamawiaj1cy ma prawo podpisai umowg z Wykonawc4, kt6rego oferta
j est naj korzystn i ej sza z pozostaty ch, pod danych ocen i e ofert.

3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zwracania sig do Wykonawc6w o udzielenie wyja(nieri
w zakresie treSci zlo2onych przez nich ofert.

Zamawiajqcy ma prawo do uniewainienia postgpowania w kaZdym czasie bez podania
przy cry ny, Zamaw iaj4cy un iewaZnia zapytanie w szczeg6l noSci j eieli :

l. W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferfy, braki formalne za wyj4tkiem
druku ,,Oferta" podlegaj4 jednokrotnemu uzupelnieniu na wezwanie Zamawiajqcego
w wyznaczonym przez niego terminie. Jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
niewzywania Wykonawcy do uzupelnienia brakuj4cych b4d1 wadliwie zlohonych
dokument6w, jeleli z przebiegu postgpowania bgdzie wynikac, ze pomimo uzupelnienia
dokument6w nie ma mo2liwoSci wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub
w przypadku gdy Zamawiaj4cy zamierza uniewa2nii postgpowanie.

2. W toku postgpowania ujawniono niemo2liw4 do usunigcia wadg postgpowania
un iemozl iw iaj4cq zaw arcie zgodnej z Proj ektem u mowy.
Wyst4pita istotna zmiana okoliczno6ci powoduj4ea, 2e prowadzenie postgpowania lub
wykonanie przedmiotu zam6wienia nie leLry w interesie Zamawiaj1cego, czego nie mo2na
bylo wczeSn iej przewidzie6.

Cena najkorzystniejszej oferfy, lub oferta z najnilszq cen4 oraz pozostale oferty,
przewyZszajq kwotg, kt6r4 Zamawiaj4cy przeznaczyl na sfinansowanie zam6wienia
(w sytuacji, kiedy Zamawiajqcy nie jest w stanie zwigkszyd kwoty przeznaczonej na
r ealizacjE zam6w i en i a).

Nie zlo2ono 2adnej oferty nie podlegaj4cej odrzuceniu.

Pozostale informacje dotycz4ce przedmiotu zam6wienia i umowy.
l. Podana przez Zamawiaj4cego w zapytaniu ofertowym wielkoS6 przedmiotu zam6wienia

(np. liczba uczestnik6w objgtych uslug4) ma charakter szacunkowy, wskazany w celu
sporz4dzenia przez Wykonawcg oferty. Zamawiajqcy ze swojej strony przy opisywaniu
przedmiotu zam6wienia dochowal naleZytej starannoSci, jednak2e wskazany powy2ej
element opisu jest niezalelny od Zamawiajqcego, dzialaj1cego w ramach projektu i na rzecz
benefi cjent6w projektu.

2. Tym samym Zamawiaj4cy v'yraflnie zastrzega, i2 wielko56 przedmiotu zam6wienia moze
ulec zmianie (od 22 do 33 uczestnik6w wyjazdu szkoleniowo - terapeutycznego) z przyazyn
od niego niezaleznych, a wynikaj4cych z rzeczywislych potrzeb beneficjenta projektu.

3.

4.

5.
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W zwi4zku z powyiszym Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie wyl4cznie w wysokoSci
wynikaj4cej z rzecrywistej liczby uczestnik6w,ktorzy skorzystali z uslug Wykonawcy.

3, W sytuacji wyst4pienia zmiany parametru wskazanego przez Zamawiaj4cego, a maj4cego
wptyw na warto66 ofe.ry, przed podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie
w stosownych zapisach przedlohonej do podpisu Wykonawcy umowy.

XXV. Informacje dodatkowe
l. Informacji dotycz4cych zam6wienia udziela Agnieszka Pyzik, e-mail:

fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com b4dZ telefonicznie pod nr: 730 777 293 od poniedzialku
do pi4tku w godzinach 8.00-15.00 lub bezpoSrednio w biurze projektowym Zamawiaj4cego
przy ul. Michalusa l8 pok6j nr 8 (kondygnacja piwnic).

2. Wykonawca mole przed uptywem terminu skladania ofen zmienii lub wycofa6 ofertg.
3. Powiadomienie o wycofaniu oferfy powinno by( zlolone na piSmie.
4. Zmiana juL ztolonej oferty nastgpuje poprzez zlolenie kolejnej oferfy. W takim przypadku

koperta lub opakowanie kolejnej oferfl powinno byd opatrzone napisem ,,Zmianaoferty".
5. Po uptywie terminu skladania ofert zadna oferta nie mo2e by6 zmieniona lub wycofanaprzez

okres zwi4zania ofert4 okreSlony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Oferty zlolone po terminie bgd4 niezwlocznie zwr6cone skladaj4cemu. Wyb6r wykonawcy

uslugi nast4pi do dnia l5 dni kalendarzowych od uplywu terminu skladania ofert. Zawarcie
umowy nast4pi do 20 dni od uplywu terminu skladania ofert, chyba 2e z istotnych powod6w
zawarcie umowy nie bgdzie mozliwe w tym terminie, wtedy umowa zostanie zawarta
niezwlocznie po ustaniu przeszk6d w zawarciu umowy.

7. Wykonawca, kt6ry zloLyl ofertg ma prawo z4dad udostgpnienia mu protokolu postgpowania.
8. Zamawiaj1cy zastrzega sobie prawo do zmiany warunk6w zapytania ofertowego przed

uplywem terminu skladania ofert. W razie modyfikacji tresci niniejszego zapS4ania

ofertowego Zamawiajqcy zamieSci modyfikacjg na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci,funduszeeuropejskie.gov.pl, ww_W,W,yjd.zzdp_nu,g_o_lLpl.

Zal4czniki:.
1. Zalqcznik nr I - Formularz ofertoryy Prezes Zarz4dl

Fundacja Na Rzecz Wspienania
0s6b Niepelnospnawnych

,,WYjd:i z Domu'o
38-321 Moszczenica 78

NtP 7382144396 REG0N 122537317
KRS 0000414363
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