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Zalqcznik nr I do zapytania ofertowego

(Pieczgi, nazwa firmy/imig i nazwisko wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

nr 2-ZO-9.1.2-2017

Zamawiaj1cy: Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepetnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu"

zaprasza do zloZenia oferty na Swiadczenie uslugi w zakresie zakwaterowania i wyZywienia

w ramach 6 dniowego ,,Wyjazdu szkoleniowo terapeutycznego" dla uczestnik6w i kadry projektu

,,Wyjd2 z domu - b4d2 aktywny" o nr RPMP.09.0l .02-12-0140116, realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014'2020

wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach dzialania 9.1,

poddzialania 9.1.2 Aktywna Integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr

RPMP.09.01.02-12-0140/16-00 podpisanej dnia 22.12.2016 r. pomiEdzy Fundacj4 Na Rzecz

Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu" a Malopolskim Centrum

PrzedsigbiorczoSc i w Krakowie.

Termin realizacji zam6wienia: od29.08.2017 do 23.09.2017 r.

I. Termin zloilenia oferty: do dnia 25-08-2017 do godziny 10.00

U. Warunki platno6ci: przelew po zrealizowaniu uslugi

m. TreSi oferty:
a. Nazwa Wykonawcy: ....

b. Adres Wykonawcy: ....

c. Adres korespondencyjny Wykonawcy : ....

Telefon kontaktowy Wykonawcy: ....

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ......

f. NIP:

Fundacja Wyjdi z Domu; 38-321 Moszczenica 78

Biuro Projektu: ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

Te: 730 777 293
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O1'erLrlg wvkonanie przedmiotu zant6wienia - uslugi rv zakresie zaklvaterowania i lvy2ylvienia

lv ramach 6 dniowego ,,Wyjazdu szkoleniorvo terapeutyczncgo'o dla uczestnik6w' i kadry

projektu ,,Wyjrli z domu - bqdL aktywny" o nr RPMP.09.01.02-12-0140116, realizowanego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dzfil'a Malopolskiego na lata

2014-2020 rvsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach dzialania

9.1, poddzialania 9.1.2 Aktywna lntegracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr
RPMP.09.01.02-12-0110/16-00 podpisanej dnia 22.12.2016 r. pomigdzl' Fundacj4 Na Rzecz

Wspierania Os6b Nicpelnosprawnych ,,Wyjdf z Domu" a Malopolskim Centrum

PrzedsigbiorczoSci w Krakowie

l. Cena brutto za osobg zaiednqdobg hotelowq ...... ........ PLN

Slownie: ' PLN

2. W zakresie warunk6w techniczno-rekreacyjnych o5rodka oferujemy ponadto (bez

dodatkowej oplaty)

3. Zapewniam dodatkowe atrakcje:

l)

IV. Oswiadczam i2 przedmiotowa usluga zostanie zrealizowanaw'.

3)

Parametr oferorvany (faku ltatl''wnv)
Potlv ierdzen ie w--v ko nawcy

(TAK/NIE)
Basen strzelony o wymiarach minimum 5 mb x 5 mb

/dostep do kapieliska strzelonego na terenie obiektu
Mo2liwoSd skorzystania z zabiegow leczniczych i

rehabilitacyinych na terenie oSrodka

Silownia lub sala fitness

Inne (poda6)

Nazwa:

Adres:

Fundacja Wyjd2 z Domu; 38-321 Moszczenica 78

Biuro Projektu: ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

Te: 730 777 293ffi
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Adres strony internetowej :

Nr. telefonu: ......

Adres e-mail:

O5wiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postgpowaniu, zapoznalem sig z opisem

przedmiotu zam6wienia nie wnoszg do niego zastrzeleh.
OSwiadczam, 2e miejsce w kt6rym ma zosta( zrealizowana usluga spelnia wymagania
Zamawiajqcego dotyczqce dostosowania do potrzeb os6b z niepelnosprawno5ciami,
a w szczeg6lno6ci posiada:

a. minimum 4 pokoje dla minimum 2 os6b kazdy (razem minimum dla 8 os6b)

znajduj4ce sig na kondygnacji dostgpnej dla os6b poruszajqcych sig na w6zkach
inwalidzkich (na poziomie parteru lub innej, dostEpnej za pomocq windy, platformy
przyschodowej lub pochylni wewngtrznej lub zewngtrznej spetniaj4cej wymogi
Rozporz4dzenia 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 z 2002 r. z p62n. zm.), wyposazone w przystosowane lazienki
zawierajqce odpowiedniq przestrzeh manewrow4 (Srednicy minimum 150 cm) oraz

prysznic umozliwiajqcy wjazd osoby poruszaj4cej sig na w6zku inwalidzkim (brak

progu lub brodzika przy prysznicu) wyposazony w porgcz i siedzisko (moze by6

siedzisko dostawiane) atakile miskg ustQpowq z bezpoSrednio z niq s4siaduj4cymi po

obu stronach 2 uchwy.tami umoZliwiajqcymi przesiadanie sig na miskg ustgpowq os6b

poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich oraz mo2liwoSi swobodnego podjazdu

pod umywalkg. Pokoje hotelowe powinny umoZliwiai swobodne manewrowanie

w nich w6zkami inwalidzkimi, tj. przede wszystkim dojazd do toZka powinien
umo2liwia6 przemieszczenie sig bezpo5rednio z wozka na l62ko, bez koniecznoSci

ingerencj i os6b trzecich;
b. minimum I salg szkoleniowq do prowadzenia warsztat6w szkoleniowo -

terapeutycznych dla 3l os6b dostgpn4 dla os6b poruszaj4cych sig na w6zkach

inwalidzkich (na kondygnacji lub w budynku dostgpnym dla os6b

z niepelnosprawnoSciami zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
l2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 22002 r. z pofln. zm.);

c. dostosowan4 salg restauracyjn4 dla os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich
posiadajqcq st6l lub stoly umozliwiajqce swobodne podjechanie w6zkiem w podobny

spos6b, jak podsuwa sig krzeslo pod st6l, aby zje!;6 komfortowo;
d. dostosowanie ci4g6w komunikacyjnych do poruszania sig na w6zkach inwalidzkich

(podjazdy, windy), polegaj4ce przede wszystkim na tym, 2e:

- drzwi wejSciowe oraz drzwi pomieszczeri og6lnodostgpnych (np. restauracja

hotelowa), a takae drzwi pokoi przeznaczonych dla goSci poruszajqcych siE na

w6zkach inwalidzkich maj4 odpowiedni4 szerokoSi, podobnie jak korytarze,

Fundacja Wyjdi z Domu; 38-321 Moszczenica 78

Biuro Projektu: ul. Michalusa L8, 38-300 Gorlice

Te: 730 777 293
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- przynajmniej 150 cm szerokoSci w miejscach, w kt6rych zawr6cenie w6zkiem
moze byi potrzebne,
- przystosow an4 przestrzeri slu2qca spozywan i u pos ilkow;

e. minimum I toaletg og6lnodostgpn4 przystosowan4 dla potrzeb os6b z
niepeinosprawnoSciami poruszajqcymi sig na w6zku inwalidzkim

OSwiadczam, 2e posiadam uprawnienia do wykonywania dzialalno6ci lub czynnoSci, jezeli
ustawy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawnieri.
OSwiadczam, ze dysponujg odpowiednim potencjalem technicznym do wykonania
zam6wienia.

Oriwiadczam, 2e w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowi4zujg sig
do zawarcia umowy na realizacjg niniejszej uslugi na zasadach i warunkach opisanych
w zapytaniu ofeftowym, kt6re stanowid bgdzie zalqcznikdo umowy.
OSwiadczam, ze nie jestem powiqzanyla osobowo lub kapitalowo z Zamawiaj4cym, tj.
Fundacjq Na Rzecz Wspierania Osob Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu", 38-321
Moszczenica 78.

Przez powiqzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy
Zamawiajqcym lub osobami upowaznionymi do zaciqgania zobowiqzah w imieniu
Zamawiaj1cego lub osobami wykonujqcymi w imieniu Zamawiajqcego czynnoSci
zwiqzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawc4, polegaj4ce w szczeg6lno5ci na:
l. uczestniczeniu w sp6tce jako wsp6lnik sp6tkicywilnej lub sp6lkiosobowej,
2. posiadaniu co najmniej l0% udzial6w lub akcji,
3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzaj4cego, prokurenta,
pelnomocnika,

4. pozostawaniu w zwiqzku mal2eriskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 2e moze to budzii
uzasadnione w4tpliwoSci co do bezstronnoSci tych os6b.

OSwiadczam i2. akceptujg, 2e Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia
postgpowania.

O5wiadczam i2 akceptujg, 2e Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwoSci
oSwiadczeri i danych podanych w zlolonej ofercie poprzez wezwanie Wykonawcy do
zloZenia wyja6nieri do zlohonej oferty lubloraz podczas wizji lokalnej w miejscu, w kt6rym
ma by6 Swiadczona usluga. Wizja lokalna nie moze odby6 sig p62niej niz w ci4gu 5 dni
roboczych od dnia 25-08-2017 r. Zamawiajqcv poinformuje Wykonawcg o terminie
i godzinie wizji lokalnej, poprzez przeslanie wykonawcy informacji na adres mailowy
wskazany w ofercie. Zobowiqzujg sig do umozliwienia Zamawiajqcemu przeprowadzenia
wizji lokalnej w miejscu, w kt6rym ma byi Swiadczona usluga. Nie ztoZenie wyja6nieri
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego lub/oraz nieumo|liwienie Zamawiajqcemu
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przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu w kt6rym ma byi Swiadczona ustuga
w wyznaczonym terminie bgdzie skutkowalo odrzuceniem oferty.
Integraln4 czg56 niniejszej oferty cenowej stanowiq nastgpuj4ce zal}czniki:

(miejscowoS6, data)

I czytelny I -e podp i s/-y osoby/os6 b upowazn i onejlych
do skladania oSwiadczeri woli w imieniu Wykonawcyl(pieczgt)l

l)

2)

Fundacja Wyjd2 z Domu; 38-321, Moszczenica 78
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