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Fundacja Na Rzecz Wspierania Moszczenica,
Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu"
Ul. Srednie 85; 38-321 Moszczenica
NIP: 738214439t6;
REGON: 122537317

dnia l0 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr l-ZO-9.1.2-2019

Zaproszenie do skladania ofert w ramach procedury zapytaniaofertowego na Swiadczenie uslugiw
zakresie zakwaterowania i wy2ywienia w ramach 6 dniowego ,,Wyjazdu szkoleniowo
terapeutycznego" dla uczestnik6w i kadry projektu ,,WyjdZ z domu - b4dL aktywny" o nr
RPMP.09.01.02-12-0140116, realizowanego w ramach Relgionalnego Programu Operacyjnego
Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach dzialania 9.1, poddzialania 9.1.2 Akt,gwna Integracja. Projekt realizowany
w ramach umowy nr RPMP.O9.01.02-12-0140116-00 podpisanej dnia 22.12.2016 r. pomigdzy
Fundacj4 Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjd2 z Domu" a Malopolskirn
Centrum Przedsigbiorczorici w Krakowie.

I. Zamawiaj4cl,:
Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych,,W'yjdZ z Domu", 38-321Moszczenica,
ul. Srednie 85, tel. : 7 307 7 7 293, e-mai l. fundacja.wyj dz.z.domtu@gmai l.com
Re prezento w ana przez'.

AgnieszkE Pyzik - prezesa zarzqdt
Stanislawa GurbE - wiceprezesa
Zw anq da lej Zlecen iod awc4, bgd4c4 organizatorem wyj azdu.

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

III. Tryb udzielania zam6wienia
Zasada konkurencyjnoSci zgodnie z Wy,tycznymi w zakresie kwalifikowalnoici w1,datl.6w
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoleczn,:go
oraz Funduszu Sp6jno6ci na lata 2014-2020.

IV. Opis przedmiotu zam6wienia
1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonywanie uslugi w zakresie zakwaterowaniai wy?ywienia

(od obiadu rv pierwszym dniu do obiadu w ostatnim dniu:z zapewnieniem prowiantu na podr6z
powrotnq) w ramach 6 - dniowego (5 nocleg6w) wyjazdu na terenie: woj. malopolskiego lub
podkarpackiego lub Swigtokrzyskiego dla max 28 os6b - urczestnik6w i kadry projektu: ,,Wyjd2
z domu - b4d2 aktywny" realizowanego w ramach Relgionalnego Programu Operacyjnr:go
Wojew6dztrva Malopolskiego na lata 2014-2020 wsp6lfinansowanego z Europejskir:go
Funduszu Spolecznego w ramach dzialania 9.1 , poddzialaniag.l .2 Aktyrvna Integracja. Projekt
realizowany w ramach umowy nr RPMP.09.01.02-12-01,10116-00 podpisanej dnia 22.12.2016
r. pomigdzy' Fundacj4 Na Rzecz Wspierania Os6b Nieprelnosprawnych ,,WyjdZ z Domu" a
Malopolskim Centrum PrzedsigbiorczoSci w Krakowie.

2. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia oraz rodzaj i z:akres czynnoSci do wykonania:

Fundacja Wyjdi z Domu; 38-32L Moszczenica, ul. Srednie 85

Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 pok. nr 8

Tel: 730 777 293
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a. Termin przeprowad zenia wy.iazdu: 6 dni, 5 dob hotelowych (od obiadu pierwszego dnia

do obiadu dnia sz6stego) w nastqpuj4cym okresie: od l9'08'2019 do 3l'08'2019 r'

b. Liczbauczestnik6w iyj,azdu- oO ig io 28 os6b w tym osoby z niepelnosprawnosciami'

o ostatecznej liczbie uczerstnik6w wyjazdu Zamawiai4cy poinformuje Wykonawca

mailowo najpOZniej w terminie 3 dniod ustalonej daty wyjazdu'

c. Miejsce zakwaterJwania, ur kt6rym bqdzie realizowana przedmiotowa usluga musi

znajdowa6 sig na terenie jednego z wojew6dztw: malopolskiego lub podkarpackiego lub

SwiEtokrzyskiego w odlegloSci nie mnie;szei niz 50 km i nie wigkszei niZ 200 km od

siedziby Zamawiaiqcego [miiejscowori6 Morr"r.ni"a, wojew6dztwo malopolskie, powiat

gorlicki, gmina tr.llsr.i"nicar) - pomiar za pomoc* aplikacji googlemaps. 
.

d. Dostosowanie ci4g6w komrunikacyjnycn td poruszania siE na w6zkach inwalidzkich

(podjazdy, windy), polegaj4r;e przede wszystkim na tym' ze:

- drzwi *ejSciowe'irur[rL*'ip^omieszczeri o96lnodostqpnych (np' restauracja hotelowa)'

atakkedrzwi poko i przeznaozonych dla gosciporuszaj4cych si9 na w6zkach inwalidzkich

powinny miei odpowiedni4 szeroko56, podobnie jak korytarze;

_ aby wykrgciS w6zkiem, potrzeba co najmniej 150 cm szerokoSci, co naktada

koniecznoSd zachowania tatr:iej odleglo(ci w miejscach, w kt6rych zawracanie w6zkiem

mo2e bY6 Potrzebne;
- przystosowana powinn ablr(1s'l<2t przesttzeh slulqcaspozywaniu posilk6w'

e. Miejsce zakwaterow ania,zirwagi na mozliworii prowadzeniazaig(' na 6wie2ym powietrzu

musi znajdowa6 sig w miejscu alrakcyjnym turysiycznie. np. las, bliskoSi jezioraizbiomika

wodnego/k4pieliska, promenady, 
"p;tl, 

- 
- 
max. do 600 metr6w bie24cych od

hotelu/oSrodka.
f. Zamawiajqcy wymaga, b}' Wykonawca zapewnil minimum l pok6j dwuosobowy

przystosowany dia polrzebls6b z niepelnosprawnoSciami ruchowymi'

g. Zamawiajqcy-wymaga, b1, Wykonawca zapewnil minimum I toaletE og6lnodostqpn4

przystosow unq ilu p"ot.r.U or6b , niepelnoiprawno(ciami poruszajEcymi sig na w6zku

inwalidzkim.
h. Zakwaterowanie uczestnik6w powinno zapewniai wykonanie ustugi w standardzie uslug

hotelarskich na poziomie minimum 2* oraz przewidziane przepisami wymagania w

zakresie dostosowania obiekt6w hotelarskich do potrzeb os6b z niepelnosprawnoSciami,

w tym w przypadku gdy Ll:zestnikami/czkami wyjazdu s4 osoby z niepelnosprawno(ci4

ruchow4:
- pok6j dostosowany dla potrzeb os6b z niepelnosprawnoSciami - minimum I pok6j dla

minimum 2 os6b znajdu.iacy siE na kondygnacji dostEpnej dla os6b poruszaj4cych sig na

w6zkach inwalidzkich ina' po)iomie pu.t..u lub innej, dostqpnej za- pomoc4 windy'

platfbrmy przyschodo*"i lrU pochylni wewnqtrznej lub zewnEtrznej spelniaj4cej wymogi

kozporzqdz.riu Minirt.u Infrurt.uttu.y, dnia 12 kwietnia 2002 r' w sprawie warunk6w

technicznych, jakim powinny odpowiada6 budynki i ich usy'tuowanie (Dz' U' Nr 75' poz'

690 22002 r . z po2n.im.), wyposazone w przystosowane toalety zawietaiqce odpowiedni4

przestrzeh-un"*.o*a (S,-,inicy minimum iSO cm; orazprysznic umozliwiaj4cy wjazd

osoby poruszaj4cej sig na w6zku inwalidzkim wyposa2ony w porqcz i siedzisko (mo2e

by6 siedzisko dostawiane) il tak2e miskg ustQpow4 z bezposrednio z niq s4siaduj4cymi po

obu stronach 2 potqczami umo2liwiajqcymi przesiadanie siQ na miskq ustgpow4 os6b

poruszaj4cych siE na w6zkilch inwalidzkich'

'fffi Fundacja Wyjdl z Domu; 38-321 Moszczenica, ul' Srednie 85

Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 pok' nr 8

Tel: 730 777 293
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- pok6-i dla kadry projektu - 1 pok6j 3 - osobowy zlazienkq (WC, umywalka. prysznic),
lub 3 pokoje I - osobowe z lazienkami (WC, um,ywalka, prysznic), lub I pok6.i 1 -
osobowy zlazienkq i I pok6j 2 - osobowy zlazienkil (WC, umywalka, prysznic).
- pozostale pokoje - odZ do 4 - osobowe zlazienkq (WC, umywalka, prysznic).
- dokladny rozklad pokoi przedstawi Zamawiajqcy po zakoriczonej rekrutacji i ustale,niu
ostatecznej liczby uczestnik6w wyjazdu, nie p62niej nizZ dni przed wyjazdem.

i. Sala szkoleniowa - minimum I sala szkoleniowa do prowadzenia warsztat6w
szkoleniowo - terapeutycznych dla 20 os6b dos(1tna dla os6b poruszaj1cych sig na
w6zkach inwalidzkich (na kondygnacji lub w budynku dostgpnym dla os6h z
niepelnosprawnoSciami zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w- technicznych, jakim powinny odpowiadad budl nki
i ich usy'tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z poLn. zm.). Sala winna byi
wyposazona co najmniej w stoly i krzesla w liczbie odpowiadaj4cej liczbie uczestnil:6w
zajgc, projektor oraz we flipchart. Sala szkoleniowa dostgpna do dyspozycji
Zamaw'iajqcego od pierwszego do ostatniego dnia pobytu:
- w pierwszy dzieh od godziny 16.00 do godziny 22.00,
- w dniach od 2 do 5 dnia pobytu - calodobowo,
- w 6 dniu pobyu do godziny 13.00

j Wszystkie pokoje, zar6wno dla personelu merytoryc;znego, jak i Uczestnikowlczekmuszq
znajdowai sig w jednym budynku, z rozlokowaniem maksymalnie na dw6ch kolejnvch
pigtrach z optymalnie latwym dostEpem do stol6wki i sal dydaktycznych. Pobyt os6b
moZliu,y jest wyl4cznie w pokojach co najmniej 2 osobowych, w szczeg6lno6ci poby
os6b poruszajqcych sig na w6zkach inwalidzkich (po jednej osobie poruszaj4cej sig na
w'6zku inwalidzkim w pokoju), wyposazonych w lazienkg z prysznicem. Osrodek rrrusi
byi calkowicie dostosowany do potrzeb os6b poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich.

k. Dostosowanie sali restauracyjnej dla os6b poruszajEcych sig na w6zkach inwalidzkich
polegaj4ce przede wszystkim na tym. ze w restauracji powinien znajdowa6 siE st6l lub
stoly urnozliwiaj4ce swobodne podjechanie w6zkiem w podobny spos6b, jak podsuwa siE

krzeslo pod st6l, aby zjeSi komfortowo.
l. Wyzyu ienie:

- 3 posilki dziennie: Sniadanie, ciepty obiad dwudaniowy z deserem, kolacjeL -
szczeg6lowy opis w punkcie nr V.

- catering podczas zajEc szkoleniowo - terapeutycz:nych (napoje: kawa, herbata, worla i
soki. a takie przekqski, owoce)

- zaperwnienie prowiantu na podr6z
- Wykonawca ma obowiqzek uwzglgdni6 w prz)'gotowanym wy2ywieniu zgloszone

przez Zamau,iaj4cego minimum 3 dni przed rozpoczgciem pobyu uczestnik6w
ewetrtualne uwarunkowania dotyczqce diety uczestnik6w (dieta spec.ialistyczna.
wegariska. bezglutenowa).

V. Szczeg6lowe wymagania zwi4zane z wyZywieniem.
Forma posilk6w w ci4gu pelnego dnia pobyu:
a. Sniadanie w formie szwedzkiego stolu - co najmniej: pieczywo r6znorodne,2 daniana ciepto:

jajecznica lub kietbaski na gor4co lub inne, wEdliny, ser bialy i 2olty, dlem, mleko, ptatki
Sniadaniowe, przetwory jogurtowe, Swieze warzywa: pornidor, og6rek zielony, napoje: ka'wa.
herbata, dodatki: cytryna, mleko, maslo, margaryna;

Fundacja Wyjdl z Domu; 38-321, Moszczenica, ul. Srednie 85

Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalr.rsa L8 pok. nr 8

Tel: 730 777 293ffi
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obiad - zupa, danie gl6wne (mi,;sne z dodatkiem ziemniak6w lub ryZu i zestawu sur6wek).

napoje: kompot lub soki owocovr'e (0,33l/os.);

desei - owoc (ablko, banan, brzoskwinia) lub slodkie ciasto;

kolacja w formie szwedzkiego stolu - co najmniej: jedno danie na cieplo oraz r6znorodne

pieczywo, wgdliny, ser, Swiize warzywa: pomidor, og6rek zielony, napoje: kawa, herbata,

dodatki: cytryna, mleko, maslo. margaryna;

e. suchy prowiant na drogE: nap6j (woda mineralna 0,5 l/os), 6wie2y owoc (ablko lub banan),

dro2d26wka.

VI. Szczeg6lowe wymagania pobytowe
Wykonawca zapewni iakwaterow,anie grupy w miejscowo6ci wypoczynkowej na terenie

wo.iewodztw: malopolskiego, podkarpackiego i SwiEtokrzyskiego w odlegloSci nie mniejszej niz 45

km i nie wigkszej niz l8b km od siidziby Zamawiaj4cego (miejscowoS6 Moszczenica,

wo.iew6dztwo malopolskie. powiart gorlicki, gmina Moszczenica)' Osrodek musi spelniai

nastgpuj4ce min. wymagania:
- obiekt czysty. wyposazony w sprav/n e utz4dzenia sanitarne i techniczne;

- srol6wka oraz I sala szkoleniowa na min. 20 osoby do zajgc grupowych do stalej dyspozycji

i erventualnie sala do gier, zabaw i d'yskotek;

ponadto Wykonawca zapewni okreslony poni2ej standard pobyu zgodne z art.lY pkt.2 p.pkt': h

oraz ponadto:
- prrkoje 2-4 osobow e,zlazienkami. WyposaZenielazienki: wanna zbateriq i natryskiem lub kabina

natrystowa, umyr,valka, wc, lustro, gniazdko elektryczne, pojemnik na rimieci. brak ograniczei w

koriystaniu z cieplej wody. Mininralne wyposa2enie pokoi: tozkollozka niepiqtrowe (r'r' iloSci

odpowiadaj4cel nur*i. po[oju), po6ciel, nocny stolik lub p6fka przy kaadym miejscu do spania'

tel,:wizor, .iufa trU zabldo*ana wrrEka garderobiana, st6l/biurko, krzeslo, wieszak, o6wietlenie,

czajnik bezprzewodowy oraz kawa. irerbata i cukier (na 20 porcji). Sprz4tanie lazienek i pokoi

corlziennie.

VII. Termin realizacji umowy
W'lkonawca zobowi[z.any jeit do realizacji uslugi w spos6b ci1gly przez okres 6 dni w
nar;tEpu.i4cym okresie :

l wyjazd- od 19.08.2019 do 31.08,i1019 r.
poiyZszy termin nalely traktowa6 orientacyjnie z uwagi na fakt, i2moZe ulec zmianie w trakcie

trrruriu projektu. Wszlltie zmian.y dotycz4ce terminu trwania wyjazdu Zamawiajqcy bqdzie

wczeriniej ustalal z wylonionym Wykonawcq'

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawc a zLoZy of..tg cenowq w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi4cym

zaiqcn"ik nr I do niniejszego za.pytania ofertowego (Zapytanie ofertowe 1-ZO-9.1.2.-2019 -

za,bv,aterowanie i wy|ywienie - zalqcznik nr l).
1. Wykonawca ma'prawo zlo2yc tylko jedn4 ofertg. W celu wykazania spelnienia warunk6w

objgtych niniejsiym zapytaniem ofertowym, kaildy z Wykonawc6w zobowi4zany jest

pr)r&oZye ofertg przygotowan? na formularzu ofertowym stanowi4cym Zalqcznik nr I do

przedmiotowego zapytinia ofertowego zawieraj4c4 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu

warunk6w udzialu w postqpowaniu oraz Oswiadczenie wykonawcy o braku powiqzah z

Fundacja Wyjdt z Domu; 38-327 Moszczenica, ul. Srednie 85

Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 pok. nr 8
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Zamawiajqcym. Nie jest dopuszczalne skladanie olert czgsciowych, wariantowych i

uzupelniaj4cych.
2. Oferent przedstawia ceng pobytu jednej osoby w ramach calego 6 - dniowego pobytu (noclegi

i wyzywienie) - 5 d6b hotelowych. Zamawiajqcy zastrzr:ga sobie zmiang liczby uczestnik6w
wyjazdu w granicach od I8 do 28 os6b. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplatq za
maksymaln4liczbg os6b na wyje2dzie (28 os6b) -Zamawiaj4cy placi zafaktyczn4liczbg os6b
rozpoczynai 4cych udzial w wyj eZdzie.

3. Oferta powinna zawierai ceng w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmowad inne podatki
oraz daniny publiczne.

4. Cena ofertowa uwzglgdnia wszystkie zobowi4zania, musi byi podana w PLN cyfrowo i

slownie. W przypadku rozbieznoSci pomigdzy kwot4 podan4 cyfrq a slownie, Zamawiajqcy
przyjmuje za prawidlowq kwotg jednostkowq za pobyt 1 ,csoby na wyjeldzie podan4 slow'nie

- na tej podstawie dokona ewentualnych dalszych przelie:zeh w ofercie.
5. Cena podana w ofercie powinna obejmowa6 wszystlkie koszty i skiadniki zwiqzane z

wykonaniem zam6wienia.

IX. Miejsce oraz termin skladania ofert:
1. Ofertg wraz z wszystkimi wymaganymi zalqcznikami nalezy przeslac listem poleconl,m.

kurierem lub zloLyc osobi6cie w zaklejonej. nienaruszonej kopercie / opakowaniu I w biurze
projektowym Zamawiajqcego pod adresem: Fundar;ia Na Rzecz Wspierania Os6b
Niepelnosprawnych ..WyjdZ z Domu" ul. Michalusa. 18, 38-300 Gorlice pok6j nr 8

(kondygnac.ja piwnic) w terminie do dnia 18.07 .2019 r. do godz. l2:00
2. KopertE nale?y zaadresowai w nastgpuj4cy spos6b:

Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,WyjdZ z Domu" ul. Michalusa 18,
38-300 Gorlice, pok6j nr 8
6-DNIOWY WYJAZD DLA UCZE,STNIKOW I KADRY PROJEKTU ,.WYJDZ Z DO6MU -
B4DZ AKTYW'NY" o NR RpMp.09.01.02-12-0140t16, NIE orwtERAC PRZED 18.07.2019
ROKU PRZED GODZ.IZ,3O.

Pozaoznaczeniamipodanymi powyzej na kopercie / opakowaniu / zofert4naleLy podai nazrrg
i adres Wykonawcy.
Konsekwencje zlohenia oferty niezgodnie z wlw opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwyktej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert po terminie
okreSlonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
Wykonawca na wniosek otrzyma potwierdzenie zlohenia oferty.
Oferta zlohona po terminie zostanie niezwloczniebez otwierania zwr6cona Wykonawcy.
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 18.07.2019 roku o godz. 12:30, w biurze projektowym
Zamawiajqcego: Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,WyjdZ z Domu"
ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice pok6j nr 8. Zamawiaj4cy przeSle Wykonawcy, na jego
wniosek informacjg z sesji otwarcia.
W przypadku gdy Wykonawca zloty ofertg niekompletn4 pod wzglgdem formalnym, nie
zawieraj1c4 wymaganych dokument6w lub o6wiadczeri, gdy dokumenty s4 nieczytelne lub
w ofercie s4 inne blgdy Zamawiaj4cy Wznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
uzupelnienie oferty ze wskazaniem jej brak6w informuj4c jednoczeSnie, 2e nie usunigcie
brak6w

Fundacja Wyjdl z Domu; 38-321, Moszczenica, ul. Srednie 85

Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 pok. nr 8

Tel: 730 777 293
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w wyznaczonym terminie bgdzie skutkowalo te2 odrzuceniem oferty jeZeli wskutek

stwieidzonych btgd6w nie bEdzie mozliwe dokonanie badania i oceny oferty.
g. Zamawiaj4cy rurirrrgusobie pra.wo weryfikacjiprawdziwoScio5wiadczeri i danych podanych

w zlozonej ofercie piprr"rwezrvanie Wykonawcy do z\olenia wyja6nieri do zlo2onej oferty

lub/i podczas wizji lo'kalnej w rniejscu, w kt6rym ma by6 Swiadczona usluga. Zamawiaiqcy

poinformuje WykLnawca o terminie i godzinie lrTizji lokalnej,poprzez przes{anie Wykonawcy

informacji na adres mailowl, wskazany w ofercie. Wykonawca zoborvi4zuje siQ do

umozliwieniaZamawiaj4cemu prrzeprowadzeniawizji lokalnej w miejscu, w kt6rym ma by6

Swiadczona usluga. Niezlo2enie wyjaSnief w terminie wyznaczonym przez.Zamawiaj4cego

lub/i uniemozliw]enie Zamawiaj4cemu przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu, w kt6rym

ma by6 Swiadczona usluga w wtznaazonym terminie bgdzie skutkowalo odrzuceniem oferty'

X. Kryteria oceny ofertY:

1. Centa brutto
2. Warunki techniczno-rekreacyjne: oSrodka

3. Zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestnik6w

XI. Informacja o wagach punktorvych lub procentowych przypisanych do poszczeg6lnych

kryteri6w oceny ofertY.
L Cena brutto - 60%
2. Warunki techniczno - rekeacyjne o6rodka -25%
3. Zapewnienie dodatkowych atral'lcji dla uczestnikow- l5%

XII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spelnienie danego kryterium oceny oferty

l. Cena brutto
a. Cena oferty jest cen4 brutto i stanowi maksymalny koszt jaki moze ponie ilf, Zamawtaj4cy z

tytutu oferowanychprzez Wykonawcq ustug w przeliczeniu na jedn4 osobq za jednq dobE

hotelow4. oznacza to, 2e zamawiaj4cy por6wna i oceni oferty pod wzglgdem

zaoferowan y ch ptzez Wykorrawc6w cen brutto.

b. Cena musi byd wyrazona w polskich zlotych (PLN).

c. Ceng oferty (wartoSd brutto zam6wienia) nalely obliczyd zgodnie z konstrukcj4 Druku

OFERTA wedtug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr I do zapytania ofertowego, okreSlaj4c

jq w spos6b jednoznaczny, z dokladnosciq do dw6ch miejsc po przecinku-

d. Zaoferowana cena musi byd cenq ostateczn4i niezmienn4 do kofica reali'zacji przedmiotu

umowy, zzastrze2eniem postanowieri $3 ust.2 wzoru umowy. Musi uwzghidnia6 wszystkie

wymagania Zamawiaj1cego okreSlone w zapytaniu ofertowym oraz wszelkie koszty

zw i4zane z r e alizaci q zam 6u' i en i a.

Zasady oceny ofert w kryterium ,,Cerna brutto"
Ol'erta z najnilszq cenq otrzymuje 5{) pkt/

Punkty dla pozostalych ofert bqd4 obliczane wg. wzoru:

l-p = (Cn/Cb) x 60 pkt.

Gdzie:
Lp liczba punkt6w dla danej ofert;/,

Cn - najni2sza cena brutto w5r6d ztoZonych ofert,

Cb - cena brutto danej ofertY.
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2. Warunki techniczno-rekreacyjne oSrodka

Oferta w zakresie kryterium ,,Warunki techniczno-rekreaoyjne oSrodka" otrzyma punkty na
podstawie zalqcz.onych do oferty warunk6w realizacji zami,wienia wedlug wzoru stanowiqcego
zalqcznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiaj4cy ocenierj4c oferty w zakresie ww. kryteriurn
przyzna punkty w nastgpujqcy spos6b:

Parametr oferowany (fakultatywny) Liczba przyznanych
punkt6w

MozliwoSd skorzystania z basenu strze2onego na terenie
obiektu o wymiarach minimum 4 mb x 5 mb (minimum 20
m2 powierzchni) lub / wykupienie dla uczestnik<iw
wyjazdu minimum 2 wej5i na basen w innym obiekcie na
czas minimum 2 godziny kaide wej6cie, wraz z
transportem na mieisce i z powrotem.

TAK - l0 pkt; NIE - 0 pkt

Mo2liwo56 skorzystania z zabieg6w leczniczych i
rehabilitacy'inych na terenie orirodka I zabiegow w SPA*

TAK - l0 pkt; NIE - 0 pkt

lnne (poda6) . TAK-5pkt:NIE-0pkt
* przez skorzystanie z zabiegow leczniczych i rehabilitacyjnlrch I zabiegow w SPA Zamawiaj4cy
uwaZa mozliworii skorzystania z minimum 3 roimych zatbiegow prowadzonych pod okiem
wykwalifikowanego specjalisty (rehabilitanta, masazysty, ftzjoterapeuty itp.).

N-qczna maksymalna liczba punkt6w jak4 mo2e uzyskad oferta oceniana w kryterium ,,Warunki
techniczno - rekreacyjne oSrodka" zawlw. parametry wnosi 25 pkt.

3. Zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestnik6w

Zamawiajqcy przyzna dodatkowe punkty dla Wykonawc6w, kt6rzy podczas pobytu grupy
zorganizuj4 dodatkowe atrakcje dla uczestnik6w (grill, ognisko integracyjne, zwiedzanie
miejscowoSci z przewodnikiem, karaoke, impreza integracyjna z muzyk4 prowadzona przez
profesjonalnego animatora itp.). Zamawiajqcy przyzna maksymalnie 15 punkt6w - po 5 plct. Za
kalde zaplanowane wydarzenie w sytuacji zorganizowania trzech dodatkowych atrakcji /
v,rydarzeh. Wykonawca mohe zorganizowa6 wigcej niz trzy dodatkowe atrakcje dla uczestnik6w,
jednakze nie s4 one dodatkowo punktowane przy ocenianiu ofbny.

XIII.Informacja na temat zakresu wykluczenia z moiliwo5ci realizacji zam6wienia
l. Zmozliwoicirealizacji zam6wienia wyl4czone s4 podmioty, kl6re powi4zane sqzzamawiaj4cym

lub osobami upowaZnionymi do zaci4gania zobowiqzan w imieniu zamawiajqcego lub osobami
wykonuj4cymi w imieniu zamawiaj4cego crynno6ci zwi1zane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitalowo, w szczeg6lnoSci
poprzez,.

a. Uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej;
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b. posiadanie udzial6w lub co najmniej 10oh udzial6w lub akcji, o ile niZszy pr6g nie wynika z

przepis6w prawa lub nie zostal okre5lony w wytycznych programowych;

c. Pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczego hb zarzqdzaj4cego, prokurenta, pelnomocnika;

d. Pozostawanie w zwi4zku malz:eriskim, w stosunku pokrewiefstwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewiefrstwa lub porvinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli'

2. Zamawiaj4cy wykluczy z udzialuw postgpowaniu Wykonawc6w, ktorzy nie spelniaj4 warunk6w

udzialu w postgpowuriu poprr" z nie'zlo/enie dokument6w potwierdzaj4cych ich spelnienie, lub-z

dokument6w przedlozonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postqpowania lub gdy

rvizja lokalna wykaze, i" -ie;r"e, w kt6rym *u Uye Swiadczona usluga nie spelnia wymagafi

Zamaw i ai4ce go przed staw i onych w Zapytan iu O fertowym'

XIV. Warunki udzialu w postqpowaniu:

o udzielenie zam6wienian1oga uui"ga.6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 nastgpuj4ce.wymogr:

l. posiadajq uprawnienia ?t *y-k,rnunia tkreSlonej dzialalno6ci lub czynno5ci, je2eli ustawy

naktadaja obowi4zek posiadania takich uprawnieri - Zamawiaj4cy nie wyznacza szczeg6lowego

*yt uruniu i udokumentowania sp,elnienia niniejszego warunku przez WykonawcQ'

2. Dysponuj4 potencjalem technilznym i osobaml zdolnymi do rvykonania zam6wienia -
zin"ru*ii1a"y nie *irnu cza szczegoio*"go wykazania i udokumentowania spelnienia niniejszego

warunku przez WYkonawcQ.

3. Znajdul4 sig w sytuacji ekonomicznej i

Zam aw i aj 4cy n i e wyzna cza szcze' g6lowe go
finansowej zapewniaj4cej wykonanie zam6wienia -
wykazania i udokumentowania spelnienia niniejszego

warunku przez WYkonawca.

4. posiadaj4 aktualnl zaSwiadczenie o wpisie do Rejestru Organizator6w Turystki. i Pogrednik6rv

Turystycznych prowadzo nego pt'r.ezwlasciwego ze-wzglEduna siedzibE Przedsigbiorcy Marszatrka

Wojew6dztwa stwierdzaj 4i,e,' Z<: Wykonawca p.o*udri dzialalno(6 gospodarcz4 w zakresie

o.glniro*ania imprez tuiystycznrych - zgodnie zart.4 ust.l ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r' o

uslugach turystycznych (Dz. rJ . z 2016r ' poz'187 z poln' zm')

XY.ZastrzeLenia
Zamawiaj4cy w okresie realizacji zarn6wienia upowa2niony jest do umieszczenia na terenie oSrodka

orazw pln,i".r.r"riach, w kt6rych prrowadzi6 bgdzie zajgcia, informacji w postaci m.in' plakat6w, o

realizacjiprojektu pt. ,,Wyjd2, io*, - b4d1aktywny", banneru i wylo2enia informator6w Fundacji'

XVI" Informacja na temat zak?tzu powi4zari osobowych lub kapitalowych

W postgpowaniu nie mog4 brad uai,iA pod*ioty, kt6re powi4zane sE z Zamawiaj4cym lub osobami

upo*urrionymi do zaci4:gania zobovti4zan w imieniu Zamawiai*cego lub osobami wykonuj4cymi w

imieniu Zamawiaj4c"go ."rynnoS ci z*'i4zane zprzygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

Wykonawcy osobowo lub kapitalowo', w szczeg6lno(ci poprzez:

a. uczestnictwo w sp6lce jako wsp6lnik sp6lki cywilnej lub sp6lki osobowej;

b. posiadanie udzial6w lub co najmniej 10% akcji;

c. pelnienie funkcji czlonka organu nadzorczegoltib zatzqdzai4cego, prokurenta" petrnomocnika;

d. pozostawan te w zwiqzku mat;reirskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewiefrstwa lub po,winowactwa w linii bocznej do drLrgiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kunateli.
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XV[. OkreSlenie warunk6w istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postgpowania o udzielenie zam6wienia, o ile przewiduje sig mo2liwoSd zmiany takiej umowy
Dokonywanie istotnych zmian postanowiefi zawartej umowy w r;tosunku do tre6ci ofeffy, na podstawie
kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, mo2e nast4pi6 w szczeg6lnoSci gdy:

1. zamawiaj4cy przewidzial moZliwoSd dokonania takiej zmiany w niniejszej umowie oraz okreSlil
warunki takiej zmiany, o ile nie prowadza one do zmiany charakteru umowy,

2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i :zostaly spelnione lqcntie nastgpuj4ce
warunki:
a. konieczno6i zmiany umowy spowodowana jest okc,licznodciami, kt6rych Zamawiajqcy.

dzialaj4c z naleiry1.a starannoSci4, nie m6gl przewidziec.
3. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a l1czna wartoS6 zmianjest mniejsza niz

209 000 euro ijednocze(nie jest mniejsza od 10oh warto6ci zam6wienia okreSlonej pierwotnie w
umowie.

XVIII. Informacja o mo2liwo5ci skladania ofert czg6ciowychL, o ile Zamawiaj4cy tak4 mo2liwoSd
przewiduje
Zanawiaj1cy nie przewiduje moZliwoSci skladania ofert czg(ciowych. poniewaz zam6wienie nie
zostalo podzielone na czgSci. Wykonawca mo2e zloLyc tylko jerdn4 ofeftg na pelny zakres przedmiotu
zam6wienia. Postgpowanie moze zakortczyc sig wyborem jednego wykonawcy"

XIX. Informacja o planowanych zam6wieniach uzupelniaj4cych, udzielanych wykonawcy
wybranemu zgodnie z zasad4 konkurencyjnoSci, w okresie 3 lat od udzielenia zam6wienia
podstawowego, polegaj4cych na powt6rzeniu podobnych urslug, ich zakres oraz warunki, na
jakich zostan4 udzielone, o ile Zamawiaj4cy przewiduje udzielenie tego typu zam6wieri
Zamawiajqcy nie przewiduje udzielenia tego typu zam6wiefi.

XX. Termin rwi4zania ofert4: 20 dni

XXI. Informacje o odrzuceniu ofert:
Zanawiaj4cy odrzuci oferfy Wykonawc6w, kt6re s4 niezgodne z wymaganiami Zamawiajqcego
okre S I onym i w przeslan y m zapytani u ofertowym.

XXII. Info rm acj e dotycz4ce wybo ru naj ko rzystniej szej oferfy :

1. O rvyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj1cy ;zawiadomi niezwlocznie wszystkich
Wykonawc6w, kt6rzy zloLyli oferty w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana
zostanie z Wykonawc4, kt6rego oferta uznana :zostanie przez Zamawiaj4cego za

najkorzystniejsz4, \\' obowi4zuj4cym w niniejszym postgpowaniu kryerium. Ponadto
Zamawia.lEcy opublikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w takiej samej
form ie j ak oglo szen i e n in iej szego zapyl.ania ofertowego.

2. W sytuacji kiedy Wykonawca, kt6rego ofertg uznanct za najkorzystniejsz4 uchyla sig od
zawarcia umowy, Zamawiaj4cy ma prawo podpisa6 umowQ z Wykonawc4, kt6rego oferta jest
najkorzystnielsza z pozostatych, poddanych ocenie ofeft.

3. Zamawia-iqcy zastrzega sobie prawo zwracania sig do \ilykonawc6w o udzielenie wyjaSniei
w zakresie zlo2onych przez nich ofert.

XXIII. Zamawiaj1cy ma prawo do uniewa2nienia postgpowania w ka2dym czasie bez podania
przy czy ny . Zamaw iajqcy u niewain ia zapytanie w szczeg6lnorici j e2eli :
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l. W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferfy, braki formalne za wyj4tkiem

druku 
- 
,,of".tu" podlegaja jednokrotnemu uzupelnieniu na wezwanie Zamawiajqcego w

wyznaczony^ pir", Ii"go- terminie. JednoczeSnie Zamawiaj}cy zasrrzega sobie prawo

ni"*ry*uniu Wykona*.y-do ,'rup"lnienia brakuj4cych b4dZ wadliwie zloZonych dokument6w,

jekeli zprzebiegu postgpowan iabqdzie wynika6, 2e pomimo uzupelnienia dokument6w nie ma

mo2liworici *yioiu oil,ty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub w przypadku gdy

Zamawiaiqcy zamierza uniewaL2ni6 postqpowanie'

2. W toku postgpowania ujawniono niemo2liw4 do usunigcia wadg postgpowania

un i emozl i w iaiEcq zaw arcie zgodnej z Proj ektem umowy'

3. Wyst4pitra istotna zmiana okolicznosci powoduj4ca, 2e prowadzenie postgpowania lub

wykonanie przedmiotu zam6u'ienia nie \eiry w interesie Zamawiaj4cego, czego nie mozna bylo

wczeSn iej przewidziet,.

4. Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najni1sz4 cenq oraz pozostale ofeffy, przewylszaj4

kwotg, ktorl zamawiaj4cy ptrzeznaczyl na sfinansowanie zam6wienia (u' sltuacji, kiedy

Zamawiaj4cy nie jest *"rturl. zwigkszy6 kwoty przeznaczonei na realizacjq zam6wienia)'

5. Nie zlo2ono Zadnei oferty nie podlegaj4cej odrzuceniu'

XXIV. Pozostale informacje dotyczqtce przedmiotu zam6wienia i umowy.

l. podana przez Zamawiaj4cego w zapytaniu ofertowym wielkoS6 przedrniotu zam6wienia (np'

liczbauczestnik6w objgtych uslug4j rnu charakter szacunkowy, wskazany w celu sporz4dzenia

przez Wykonawcg ofl.ty il,amawiaj4cy ze swojej strony przy opisywaniu przedmiotu

zamowienia dochowal nileZytei starannoSci, jednak2e wskazany powy2ej element opisu jest

niezale1ny od Zamawiajqceg;o, dzialajqcego w ramach projektu i na rzecz beneficjent6rv

projektu.

2. Tym samym Zamawiajqcy wl,raZnie zastrzega, i2 wielkoSd przedmiotu zam6wienia moze ulec

zmianie (oa f S do 28 uczestnili6w wyjazdu sikoleniowo - terapeutycznego) zprzyczyn od niego

niezale1nych, a wynikaj qcycl"t z rr"iry*istych potrzeb beneficjenta projektu. W zwi4zku z

powy2szym wykonawry'przystuguje wynagrod,enie wyl4cznie w wysokosci wynikaj4cej z

ir""ry*ist"; liczby uczestn ik(iw, ktorzy skorzystali z ustug Wykonawcy.

3. W syuacji wyst4pienia zmiany parametru wskazanego ptzez Zamawiaj4cego, a maj4cego

wptyw ,u *r.,oSd oferty, p.r"d- podpisaniem umowy znajdzie on swe odzwierciedlenie

w'stosownych zapisach przedtozonej do podpisu wykonawcy umowy.

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

fundacja.wyj dz.z".domi@gma.il.com b4dZ telefonicznie pod nr 130777293 od poniedzialku do

pi4tku w godzinach S.O0-lS OO lub bezpoSrednio w biurze projektowym ZanawiajTcego przy

ul. Michalusa 18 pok6j nr 8 {.kondygnacja piwnic)'

2. Wykonawca mozl przed uplywem terminu skladania ofert zmieni6 lub wycofai ofertg.

3. Powiadomienie o wycofaniu r:ferty powinno by(, zloaone na pismie.

4. Zmiana ju1 zloZonij oferty nastgpuje poprzez zlo2enie kolejnej oferty. W takim przypadku

kOperta iub opakowanie kolejnej oforfy powinno byd opatrzone napisem ,,Zntiana oferty"'

5. po uplyrvie terminu skladanirl of..t zudnu oferta nie mo2e by6 zmieniona h-rb wycofanaprzez

okrei zwi4zania ofertE okreSlony w niniejszym zapfianiu ofertowym'

6. Oferry zlo1one po teiminie lbgd4 niezwlocznie zwr6cone skladajqcemu. \!'yb6r wykonawcy

ustrugi nast4pi do dnia 15 dni kalendarzowych od uptywu terminu sktadania ofeft. Zawarcie

umowy nast4pi do 20 dni od uptywu terminu skladania ofert, chyba ze z istotnych powod6w
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zawarcie umowy nie bgdzie mozliwe w tym terminie. wtedy umowa zostanie zawat1ia
niezwlocznie po ustaniu przeszk6d w zawarciu umowy.
Wykonawca, kt6ry zloLyl ofertg ma prawo 24da6 udostgpnienia mu protokofu postgpowania.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zaptiania ofeftowego przed

uptywem terminu skiadania ofert. W razie modyfikacjitr:eScininiejszego zapSrtaniaofertowego
Zamawiajqcy zamlescl modyfikacjg na stronie internetowej
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, wy14gndZZdp4U.Sg!1pl

XXVI. Klauzula informacyj na

1) Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ma.i4 zastosowanie Wylyczne w zakresie
kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Sp<iinoSci nalata2014 -2020 z dnia 19

lipca2017 r. wydanymi przez Ministerstowo Rozwoju.
2) Zgodnte z art. 13 ust. I i 2 rozporzEdzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiEzku zprzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takiclh danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych) (D:z.Urz. uE L 119 204.05.2016, str. l),
dalej ,,RODO", informuj emy, 2e'.

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jiest: Fundacja Na Rzecz Wspierania
Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjdi, z Domu" :z siedzib4 ul. Srednie 85; 38-321
Moszczenica.

b. We wszystkich sprawach dotycz4cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw zwi4zanych z przetwarzaniem danych naleiry sig kontaktowa6 sig z Admini-
stratorem p oprzez e - ma i I : fu n da-cj a, wyj dz, z, do mu@gm ai l.c o m.

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w ce:lu zwiqzanym z postgpowaniem o udzielenie ;zam6wienia na Swiadczenie uslugi w
zakresie zakwaterowania i wyzl.wienia w ramach 6 dniowego ,,Wyjazdu szkoleniowo
terapeutycznego" dla uczestnik6w i kadry projektu pn. ,,Wyjdt z domu - b4di.
aktywny", pror.vadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie wltycznych rv

zakresie kwalifikowalnoSci wydatk6w w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznetgo oraz Funduszu Sp6jnoSci na lata

2014 - 2020 z dnia l9 lipca 2017 r. r.vydanych przez. Ministerstwo Rozwoju.
d. W zw'i4zku z przetwarzaniem danych w celach o kt6rych mowa w pkt 3 odbiorcami

Pani,/Pana danych osobowych mog4 by6:

i. organy wladzy publicznej oraz podmioty rvykonuj4ce zadania publiczne lub
dzialaj1ce na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re
rvynikaj4 z przepis6w powszechnie obowi4zujacego prawa;

ii. inne podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w podpisanych z Fundacj4 Na
Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,WyjdZ z Domu". przetwarzajq dane

osobowe dla kt6rych Administratorem jest Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b

Niepelnosprawnych ..WyjdZ z Domu".
e. Pani,/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane prze:z okres niezbgdny do realizacji cel6rv

okre$lonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowi4zuj4cego prawa.

?ffiFundacjaWyjdizDomu;38-321Moszczenica,ul.Srednie85
?Sl;}- Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa L8 pok. nr 8-oZ-7o- Tet:730177 293
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f. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bqd4 podejmowane

w spos6b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g. posiada Pani/Pan:

i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz1cych1,

ii. na podstawie art. l6 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

iii. na podstawie art. 18 RODO prawo h4dania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zasttzeaeniem przypadk6w, o kt6rych mowa w

art. 18 ust. 2 RODO (lYyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze

irodk1w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej lub prawnei,

lub z uwagi na wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europeiskiei lub paristwa

czlonkowskiego);

iv. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani./P an, Le przefriarzanie danych osobowych Pant/Pana dotycz4cych narusza

przepisy RODO;

h. Nie przystuguje Pani,/Panu:

i. w rwipzklzart.lT ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

ii. prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art.20 RODO;

iii. na podstawie art. 2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyZ podstaw4 prawn4 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest

art.6ust. llit.cRODO.

Zal4cznikiz
t. Zapytanie ofertowe 1-zo-g.1.2-2019 - zala,yaterowanie i wy|ywienie - zalqcznik nr I

z Domut'

Sta/tsts urba
Zarz1dt

Fundacja Na Rzecz WsPieranta
0sdb NiePetnosPrawnYch

,rWYjdi z l)ortttt'"
38-321 Moizczenica, ul. Srednie 85

NIP 73821 44396 REG0ll 122531317
KR6 0000414363

Fundacja Wyjdl z Domu; 38-32t Moszczenica, ul' Srednie 85

Biuro Projektu: 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18 pok' nr 8

Tel: 730 777 293

Fundacjl "Ytid/-traomu"
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)Zapytanie ofeftowe I -ZO -9 .1 .2-20 1 9

- zakwaterowanie i wyZywienie -
zalqcznik nr I - formularz olertowy

(PieczE6, nazwa firmy/irniE i nazwisko Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
nr l-ZO-9.1.2-2019

Zamawiajqcy: Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych,,WyjdLz Domu" zaprasza

do zlohenia oferty na Swiadczenie uslugi w zakresie zakwaterowania i wy2ywienia
w ramach 6 dniowego ,,Wyjazdu szkoleniowo terapeutycznego" dla uczestnik6w i kadry projektu

,,Wyjd1 z domu - bqd2 aktywny" o nr RPMP.09.01.02-12-0140116, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014-2020
wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach dzialaniag.l,poddzialania
9.1.2 Aktywna Integracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr MMP.09.01.02-12-0140116-
00 podpisanej dnia 22.12.2016 r. pomigdzy Fundacj4 Na Rzecz Wspierania Os6b

Niepelnosprawnych ,,WyjdZ z Domu" a Malopolskim Centrum Przedsigbiorczo6ci w Krakowie.

Termin realizacji zam6wienia: 6 kolejnych dni w okresie od 19.08.2019 do 31.08.2019 r.

I. Warunki platnoSci: przelew po zrealizowaniu uslugi, termin platnoSci na fakturze - 21 dni.
II. Tre56 oferty:

a. Nazwa Wykonawcy: ....

b. Adres Wykonawcy: ....

c. Adres korespondencyjny Wykonawcy (wypelni6 jeSli inny niz wskazany powyZej):

d. Imig i nazwisko osoby upowaznionej do zlo2enia oferty ze strony Wykonawcy:

e. Telefon kontaktowy Wykonawcy: ....

Fundacja Wyjdl z Domu; 38-321 Moszczenir:a, ul. Srednie 85

Biuro Projektu: ul. Michalusa 18, 38-3i00 Gorlice

Te: 730 777 293
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f. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

g. NIP:

OferujE wykonanie przedmiotu zam6wienia - uslugi w zakresie zalrwaterowania i wy,yvienia w

ramach 6 - dniowego ,,wyjazclu szkoleniowo terapeutycznego" dla uczestnik6w i kadry

projektu ,,wyjd2 z domu -b4rJl,aktywny" o nr RPMP.09.01.02-12-0140116, realizowanego w

ramach Regionalnego Programu operacyjnego wojew6dztwa Malopolskiego na lata 2014'

2020 wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach dzialania 9'1'

poddzialania g,1.2 Aktywna Inrtegracja. Projekt realizowany w ramach umowy nr

RPMP.09.01.02-12-0140/16-00 podlpisanej dnia 22.12.2016 r. pomigdzy Fundacj4 Na Rzecz

wspierania os6b Niepelnospra,wnych ,,wyjdf z Domu" a Malopolskim centrum

PrzedsigbiorczoSci w Krakowie:

1. Cena brutto pobytu jednej osoby w ramach calego 6 - dniowego pobytu (noclegi

iwy2ywienie-5d6bhotelowych)'"" """"PLN

Slownie: ' PLN

2. Deklaru.jg realizacjE przedmiotur zam6wienia w okresie: ......

3. Oswiadc zam, i1przedmiotowa usluga zostanie zrealizowana w ojrodku:

Nazwa o5rodka : ..... ..

Adres:

Adres strony internetowej: ......

Nr telefonu kontaktowego: ...

Adres e-mail:

4. W zakresie warunk6w techniczno - rekreacyjnych oSrodka oferujemy ponadto

(bez dodatkowej oPlatY)

Fundacja Wyjd2 z Domu; 38'32L Moszczenica, ul. Srednie 85

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

Te: 730 777 293
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Mo2liwoSd skorzystania z basenu strzezonego na terenie obiektu o

wymiarach minimum 4 mb x 5 mb (minimum 20 m2 powierzchni) lub
/ wykupienie <Jla uczestnik6w wyjazdu minimum 2 wejSi na basen w
innym obiekcie na czas minimum 2 godziny kahde wejScie, wraz z
transDortem na mieisce i z powrotem.
Mozf iwoSi skorzystan i a z zabie g6w leczniczy ch i rehabi I itacyj nych na

terenie oSrodka / zabiegow w SPA*

lnne (podai) .

5. Zapewniam dodatkowe atrakcje dla Uczestnik6w wyjazdu:

l)

?\

3)

4)

IIII. Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu, zapoznalem sig z opisem

przedmiotu zam6wienia nie wnoszg do niego zastrzeheh.

Oswiadczam, 2e miejsce w kt6rym ma zostac zrealizowana ustuga spelnia wymagania

Zamawiaj4cego dotycz4ce dostosowania do potrzeb os6b z niepelnosprawno5ciami,

a w szczegSlno5ci posiada:

a. minimum I pok6j dla minimum 2 os6b znajduj4cy sig na kondygnacji dostgpnej dla os6b

poruszaj4cych sig na w6zkach inwalidzkich (na poziomie parteru lub innej, dostgpnej za

pomoc4 windy, platformy przyschodowej lub pochylni wewngtrznej lub zewngtrznej

spelniaj4cej wymogi Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p62n. zm.), wyposazony w przystosowan4 lazienkE

zawieraj4c1 odpowiedni4 przestrzef manewrowq (Srednicy minimum 150 cm) oraz

prysznic umo2liwiaj4cy wjazd osoby poruszaj4cej sig na w6zku inwalidzkim (brak progu

lub brodzika przy prysznicu) wyposa2ony w porgcz i siedzisko (mo2e by6 siedzisko

dostawiane) atakhe miskg ustgpow4 zbezpoSrednio zniq s4siaduj4cymi po obu stronach 2

uchwyami umo2liwiajqcymi przesiadanie sig na miskg ustgpow4 os6b poruszaj4cych sig

na w6zkach inwalidzkich oraz mo2liwo(6 swobodnego podjazdu pod umywalkg. Pokoje

hotelowe powinny umo2liwia6 swobodne manewrowanie w nich w6zkami inwalidzkimi, tj.
przede wszystkim dojazd do l6zkapowinien umo2liwia6 przemieszczenie sig bezpo5rednio

z w ozka na loLko, bez kon ieczno 5c i ingerencj i o s6b trzecich;
b. minimum I salg szkoleniow4 do prowadzenia warsztat6w szkoleniowo - terapeutycznych

dla20 os6b dostgpn4 dla os6b poruszajqcych sig na w6zkach inwalidzkich (na kondygnacji

Fundacja Wyjd2 z Domu; 38-321 Moszczenica, ul. Srednie 85

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

Te: 730 777 293
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lub w budynku dostEpnym dla os6b z niepelnosprawnoSciami zgodnie zk<tzporz4dzeniem

Ministralnfrastruktuiyzdnial2kwietnia 2002t.wsprawiewarunk6wtechnicznych'jakim

powinny odpowiadai budynki i ich usl.tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r' z po2n'

zm.);

dostosowan4 salg restauracyjn4 dla os6b poruszaj4cych siE na w6zkach inwalidzkich

posiadaj4c4 st6l lub stol.v umo2liwiaj4ce swobodne podjechanie w6zkiem w podobny

spos6b, jak podsuwa siq krzerslo pod st6l, aby ziefi(' komfortowo;

dostosowanie ci4gow komunikacyjnych do poruszania siE na w6zkach inwalidzkich

(podj azdy, windy), polegaj 4ce przede wszystkim na tym' 2e:

- drzwiwejSciowe orurio*ipomieszczeri og6lnodostqpnych (np. restauracja hotelowa), a

tak2e drzwr pokoi po"rnu"rinych dla go5ci poruszajqcych sig na w6zkach inwalidzkich

maj4 odpowiedni4 szeroko66, podobnie jak korytarze,

- p.rynaj-niej 150 cm szeroko$ci w miejscach, w kt6rych zawr6cenie w6zkiem moZe by6

potrzebne,

- przystosow afl1 przestrzeri sfu 24c4 spoZywaniu posilk6w;

e. minimum I toaletg og6lnodostgpn4 przystosowan4 dla potrzeb os6b z

niepelnosprawno6ciami poruszaj4cymi sig na w6zku inwalidzkim'

Oswiadczam, 2e posiadam uprawnienia do wykonywania dzialalno5ci lub czynnoSci, je2eli

ustawy naktadaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniefi'

Oswiadczam, 2e dysponujg odpowiednim potencjalem techni cznyrni kadrowym do wykonania

przedmiotu zam6wienia.

oSwiadczam ,2ewprzypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowi4zujg siQ do

zawarcia umowy na realizacjg niniejszej ustugi na zasadach i warunkach opisanych

w zapytaniu ofertowym, kt6re stanowi6 bgdzie zal4cznik do umowy.

Oswiadczam, 2e nie jestem powiqzanyla osobowo lub kapitalowo z Zamawiaiqcym, tj'

Fundacj4 Na Rzecz Wspierania os6b Niepelnosprawnych ,,wyjd? z Domtr", 38-321

Moszczenica, ul. Srednie 85.

Przez powi qzania kapitalowe lub osobowe rozumie sig wzajemne powi4zania migdzy

Zamawlaj4cym lub tsobami upowa2nionymi do zaci4gania zobowi1zart w imieniu

Zamawiij4cego lub osobami wykonuj4cymi w imienfuZamawiajqcego czynno{ci zwi4zane

, poygrti*,Jniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawc*,

polegajqce w szczeg6lnoSci na:

t. uciesiniczeniu risp6tce jako wsp6lnik sp$lki oywilnej lub sp6tki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udzial6w lub akcji,

3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzqdzajqcego, prokurenta'

pelnomocnika,

d.

v.

vI.

VII.

vIII.

Fundacja Wyjdi z Domu; 38-321' Moszczenica, ul' Srednie 85

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

Te: 730 777 293
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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, Le

uzasadnione wqtpliwoSci co do bezstronno6ci tych os6b.

Oswiadczam i2 akceptujE, Le Zamawiaj1cy zasttzega sobie prawo

postgpowania.

Oswiadczam iz akceptujg fakt, 2e Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo weryfikacji
prawdziwoSci o6wiadczeh i danych podanych w zlo2,onej przeze mnie ofercie poprzez

wezwanie do zloZenia wyjaSnieri do zloilonej oferty lub/i podczas wizji lokalnej w oSrodku, w

kt6rym ma by6 Swiadczona usluga. Zamawiaj1cy poinformuje Wykonawcg o terminie i

godzinie wizji lokalnej, poprzez przes\anie Wykonawcy informacji na adres mailowy

wskazany w ofercie. Zobowiqzujg sig do umoZliwienia Zamawiaj4cemu przeprowadzenia

wizji lokalnej w miejscu, w kt6rym ma by6 Swiadczona usluga.

Jestem Swiadomy, 2e niezlolenie wyjaSniefl w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj4cego

lubloraz uniemozliwienie Zamawiaj1cemu przeprowadzenia wizji lokalnej w oSrodku,

w kt6rym ma by6 Swiadczona usluga w wyznaczonym terminie, bgdzie skutkowalo

odrzuceniem mojej oferty.

Integraln4 czg56 niniejszej oferty cenowej stanowi4 nastgpuj4ce zal1czniki:

l) Potwierdzona za zgodno6d z oryginalem kserokopia decyzji marczalka wojew6dztwa w
sprawie zaszeregowania hotelu i nadania kategorii - hotel minimum 3 gwiazdkowy

2) Potwierdzona z zgodnoSd z oryginalem kserokopia aktualnego zaswiadczenia o wpisie do

Rejestru Organizator6w Turystki i Po6rednik6w T'urystycznych prowadzonego ptzez

wlagciwego zewzglgduna siedzibg Przedsigbiorcy Marszalka Wojew6dfiwa stwierdzaj4ce,

2e Wykonawca prowadzi dzialalnoSd gospodarcz1 w zakresie organizowania imprez

turystycznych - zgodnie z art. 4 ust.l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach

turystycznych (Dz. tJ. z 2016r. poz.l97 z p62n. zm.)

3)

(miejscowo56, data)

I c zylelny I - e po d p i s/-y o so bylo s6 b upowazn i o n ej /-,'" c h

do skladania oSwiadczei'woli w imieniu Wykonawcy l(pieczq()l

moze to budzi6

do uniewaZnieniaIX.

x.

xI.

x[.

ffi Fundacja Wyjdl z Domu; 38-321 Moszczenica, ul' Srednie 85

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