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ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługi wynajmu sali szkoleniowej z wyposażeniem, zapewnienia wyżywienia i noclegów
dla uczestników szkoleń i prowadzących organizowanych w ramach projektu „Bliżej
dostępności”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Nr zamówienia: U3/2019/BD/FADO
Projekt realizowany w ramach projektu „Bliżej dostępności”, dofinansowanego z środków Unii
Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki
społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Spółdzielnia Socjalna „FADO”
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
Tel. 42 695055067
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem
technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiad i kolację) oraz
zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników szkolenia i prowadzących
przeprowadzanych w ramach projektu „Bliżej dostępności”.
Wspólny Słownik Zamówień:
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
Miejsce realizacji zamówienia:
Poznań – dla 7 grup szkoleniowych (10-16 osobowych plus 2 trenerów, 2 dni szkoleniowe)
Zielona Góra – dla 2 grup szkoleniowych (10-16 osobowych plus 2 trenerów, 2 dni szkoleniowe)
Terminy szkoleń:
lipiec - październik 2019
3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
3.1. Usługa wynajmu sali szkoleniowej
- Wielkość i dostępność sali: powierzchnia – sala o powierzchni ok 80 m2, dostępna przez
2 dni szkoleniowe (21 godz. – na czas trwania szkolenia i przygotowania do zajęć).
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Standard sali: sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
stawiane pomieszczeniom, w których organizowane są warsztaty, powinna mieć bezpośredni
dostęp do światła dziennego, powinna być posprzątana. Sala powinna być dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami.
Wyposażenie sali: projektor multimedialny, ekran do projektora, internet (wifi), flipchart wraz
z papierem i flamastrami, stoliki i miejsca do siedzenia dla min. 16 uczestników szkolenia oraz
2 trenerów w układzie stołów ułożonych w literę „U”. Zapewnienie wieszaków na odzież
wierzchnią oraz dostęp do dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toalety.
Zapewnienie osoby z obsługi do bieżącego rozwiązywania ewentualnych problemów
technicznych w trakcie szkoleń.

3.2. Usługa cateringu
- Przerwa kawowa – całodniowa lub uzupełniana w trakcie warsztatu: kawa, herbata, woda
gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie
przekąski typu (paluszki, kruche ciasteczka, owoce). Przerwa kawowa powinna być
przygotowana na przyjazd uczestników szkoleń, nie później niż pół godziny przed
rozpoczęciem szkoleń. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla
uczestników, w tym również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przerwa kawowa
powinna być przygotowana na każdy dzień szkolenia.
- Obiad (w pierwszym i drugim dniu szkolenia): zupa, drugie danie, woda i sok, z możliwością
wyboru dania wegetariańskiego lub innej diety.
Zapotrzebowanie na dania będzie zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem i potwierdzone
na 3 dni przed szkoleniem.
- Kolacja (w pierwszym dniu szkolenia): kolacja na ciepło lub zimno w formie bufetu
szwedzkiego lub serwowane. Do wszystkich posiłków napoje zimne lub ciepłe do wyboru.
Posiłki zapewnione zostaną w tym samym obiekcie, co sala szkoleniowa.
Nie dopuszcza się podania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców!
3.3. Usługa noclegowa
- Usługa będzie polegała na zapewnieniu noclegów wraz ze śniadaniami dla uczestników
szkoleń oraz trenerów według zgłoszonego zapotrzebowania, o którym Zamawiający będzie
informował najpóźniej na 3 dni przed terminem danego szkolenia [szacowana liczba
uczestników szkolenia korzystających z noclegów 10-16 osób/szkolenie (1 noc) oraz dwóch
trenerów (1 lub 2 noce w pokoju 1-osobowym).
- Usługa obejmuje zapewnienie zakwaterowania (ze śniadaniem) uczestnikom szkoleń po
pierwszym dniu szkolenia, w pokojach 2-osobowych lub 1-osobowych (w zależności od
potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed terminem danego
szkolenia) oraz 2 trenerom zakwaterowanie (ze śniadaniem) po pierwszym noclegu w pokoju
1-osobowym o standardzie 3 gwiazdkowym (hotel, który aktualnie jest zaszeregowany do
kategorii trzech gwiazdek na mocy decyzji marszałka województwa właściwego ze względu na
miejsce położenia obiektu hotelarskiego o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju hotelu i
nadaniu kategorii trzy gwiazdki), pokoje wyposażone w łazienkę, toaletę, z dostępem do
Internetu i TV, minimalna temperatura w pokojach powinna sięgać min. 20 C.
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Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania niepełnosprawności kwaterowanych gości przy
doborze pokoi (w tym osób poruszających się na wózkach).
Noclegi dla uczestników szkoleń oraz trenerów zapewnione zostaną w tym samym obiekcie,
co sala szkoleniowa.
Obiekt musi być wyposażony w bazę restauracyjną (sala restauracyjna).
Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą być zakwaterowani w jednym hotelu.
W godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek dla
uczestników szkoleń, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami
towarzyskimi np. wesela, meeting, itp.

3.4. Dodatkowe wymagania
- Dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku oraz osób
niedowidzących i niewidomych (obiekt, zaplecze socjalne, w tym toalety, sale szkoleniowe,
sale konsumpcyjne, min. 1 pokój gościnny).
Oferent wyraża zgodę na audyt obiektu pod kątem dostosowania dla osób
z niepełnosprawnościami.
- Na trzy dni przed terminem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy program, na
podstawie którego określone zostaną godziny posiłków, liczba uczestników, liczba osób
korzystających z noclegów wraz ze strukturą pokoi (1 lub 2 osobowe) oraz pozostałe kwestie
organizacyjne.
3.5 Harmonogram szkoleń od lipca do października 2019 roku:
2019.07.02

2019.07.03

wtorek-środa

Poznań

2019.07.09

2019.07.10

wtorek-środa

Poznań

2019.08.06

2019.08.07

wtorek-środa

Poznań

2019.09.03

2019.09.04

wtorek-środa

Poznań

2019.09.10

2019.09.11

wtorek-środa

Zielona Góra

2019.09.24

2019.09.25

wtorek-środa

Poznań

2019.10.08

2019.10.09

wtorek-środa

Poznań

2019.10.15

2019.10.16

środa-czwartek

Zielona Góra

2019.10.29

2019.10.30

wtorek-środa

Poznań

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie, zależnie od potrzeb uczestników szkoleń i innych czynników
niezależnych od organizatorów.
Zmiany harmonogramu będą zgłaszane i konsultowane z Wykonawcą na bieżąco.

3.6 Oferty częściowe:
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1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych pod względem miejsca
realizacji szkoleń (Część 1 - Poznań , Część 2 - Zielona Góra);
2) Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na obydwie części na jednym formularzu
ofertowym;
2) Wykonawca składający ofertę na obie części lub na wybraną część musi złożyć
ofertę na wszystkie wymienione przez Zamawiającego pozycje wymienione w pkt. 3.1,
3.2, 3.3 oraz z uwzględnieniem warunków opisanych w pkt 3.4, 3.5.
3) Zamawiający dokona wyboru oferty na każdą część osobno (najkorzystniejsza
oferta spośród złożonych na daną część zamówienia, oceniona na podstawie
kryterium oceny ofert);
4) W przypadku okoliczności unieważnienia postępowania Zamawiający unieważni
postępowanie tylko w danej części.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych tj. oferty przewidującej,
zgodnie z warunkami określonymi zapytaniu ofertowym, odmienny niż określony
przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.

Poniżej przykładowy plan dnia :
DZIEŃ PIERWSZY:
GODZINA
TEMAT
09:00 - 10:30
Szkolenie
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 - 13:00
Szkolenie
13:00 - 14:00
Przerwa obiadowa
14:00 - 15:30
Szkolenie
15:30 - 15:45
Przerwa
15:45 - 17:10
Szkolenie
18:00 - 19:00
Kolacja
19:00 - 20:30
Szkolenie
DZIEŃ DRUGI
GODZINA
TEMAT
09:00 - 10:30
Szkolenie
10:30 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 – 14:40
Szkolenie
14:40 - 15:10
Obiad
5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI
Od dnia 02.07.2019r. do 30.10.2019r., Poznań i Zielona Góra
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do odwołania
danego szkolenia lub zmiany jego terminu, o czym powiadomi Wykonawcę najpóźniej na 3 dni
przed danym szkoleniem.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
__________________________________________________________________________________________________________
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I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
prawo nakłada obowiązek posiadania tych uprawnień.
2. udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który nie jest powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania 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:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z zapytania ofertowego.
II. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego,
Oferent złoży:
 Formularz Ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego).
8. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
- Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych
(PLN) w kwotach brutto.
- Płatność zostanie dokonana w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej zbiorczej faktury za każdy miesiąc wykonanej usługi.
- Podstawą do zapłaty za usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura z wyodrębnionymi
pozycjami zgodną ze specyfikacją zapytania.

Uwaga:
Wykonawca zaakceptuje klauzulę, że otrzyma zapłatę za rzeczywiście zrealizowaną usługę.
W przypadku gdy uczestnik szkolenia nie dojedzie lub przerwie zajęcia, Wykonawcy będzie
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przysługiwała częściowa zapłata w wysokości proporcjonalnej do faktycznie wykorzystanych
noclegów, posiłków i przerw kawowych.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Prawidłowo przygotowana oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty- załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego.
3. Podpisane Oświadczenie dotyczące spełniania klauzul społecznych – załącznik nr 3 do
Zapytania Ofertowego (jeśli dotyczy).
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz
opieczętowana pieczątką Oferenta.
10. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI
Agnieszka Kwiecień-Stępień
Spółdzielnia Socjalna „FADO”
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
Tel. 695 055 063, mail: agnieszka.kwiecien@spoldzielniafado.pl
11. MIEJSCE i TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć :
drogą e-mailową na adres: agnieszka.kwiecien@spoldzielniafado.pl (skany podpisanej oferty)
z tematem wiadomości „Usługi wynajmu sali szkoleniowej w wyposażeniem, zapewnienia
wyżywienia i noclegów dla uczestników szkoleń i prowadzących”
- Termin składania ofert do dnia 12 czerwca 2019 r.
- Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą
liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego.
Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania przez
Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w budżecie projektu.
- Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą
rozpatrywane przez Zamawiającego.
12. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBORU WYKONAWCY i SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
a). Cena brutto usługi – 90 pkt (waga)
b). Aspekty społeczne – 10 pkt (waga)
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena brutto usługi
C= [Cmin / CB] x 90
C - ilość uzyskanych punktów
Cmin- najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert
CB - cena brutto badanej oferty.
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Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Aspekty społeczne
D= [DB] x 10
D - ilość uzyskanych punktów
DB - spełnienie kryterium klauzula społeczna.
W kryterium tym 10 pkt otrzyma oferta Wykonawcy, który jest zakładem pracy chronionej lub
innym podmiotem, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz.
721, z późn. zm. 108);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 557, z późn. zm.
109) ), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 i 960);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 930);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680,
z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 573 oraz z 2016 r. poz. 749). przy czym co najmniej 30%
osób zatrudnionych przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty musi należeć do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa wyżej.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów
uzyskanych z poszczególnych kryteriów.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone
oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów,
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którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych w zakresie oferowanej ceny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby
podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn.
15. FINANSOWANIE
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Bliżej
dostępności”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne
polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie
procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.
16. INNE POSTANOWIENIA
- Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w ofercie.
- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w Bazie
Konkurencyjności Funduszy Europejskich znajdującej się na stronie:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie projektu „Bliżej
dostępności” http://blizejdostepnosci.pl/.
- Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
- Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,
a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3 – Spełnieniu aspektów społecznych.
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