Projekt „DDA – zawodowa reaktywacja”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Warszawa, dn. 12 sierpnia 2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
REALIZACJA WYJAZDOWEJ FORMY
TRENINGU INTERPERSONALNEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie OD-DO / Biuro Projektu „DDA – zawodowa reaktywacja”
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa

II. TRYB WYBORU OFERTY
Postępowanie prowadzone jest w trybie oceny i porównania ofert zgodnie z zasadą
konkurencyjności, opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
oraz zasad określonych w Umowie o dofinansowanie projektu nr POWR.01.03.01-00-0276/15
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

Harmonogram postępowania:
- Dnia 12 sierpnia 2016 r. zaproszenie do składania ofert (publikacja zapytania ofertowego)
- Dnia 30 sierpnia 2016 r. godzina 23:59:59 - termin złożenia ofert
- do dnia 01 września 2016 r. – ogłoszenie decyzji o wyborze oferty

III. KODY CPV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CPV 55.13.00.00 – usługi hotelarskie
CPV 55.32.10.00-6 – usługi przygotowywania posiłku
CPV 70220000-9 – wynajem Sali na spotkania/szkolenia

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie OD-DO projektu konkursowego pt.: „DDA- zawodowa
reaktywacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w
umowie dotacyjnej nr POWR.01.03.01-00-0276/15 – przygotowanie i zorganizowanie wyjazdowej
formy zajęć szkoleniowych dla 16 osób.
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1. Usługa będzie świadczona każdorazowo dla 16 osób w ramach jednej grupy według ustalonego i
podanego do wiadomości terminarza.
2. Planowana liczba grup: 5
3. Usługa obejmuje: zakwaterowanie ( 4 doby dla 16 osób), wyżywienie ( 5 dni, 3 posiłku dziennieśniadanie, obiad, kolacja dla 16 osób), możliwość korzystania z sali szkoleniowej przez 5 dni
pobytu.
V.

SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.

SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VII.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 12 września 2016 r. do 31 grudnia 2017r. w
poszczególne dni wskazane przez Zamawiającego w szczegółowym harmonogramie realizacji
warsztatów.

VIII.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z udziału w postępowaniu wyłączeni są wykonawcy, którzy powiązani są 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 udziałów lub co najmniej 10% 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.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania stosownego oświadczenia,
określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
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IX.

PRZYGOTOWANIE OFERTY

1. Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 30
sierpnia 2016r godzina 23:59:59 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Stowarzyszenie OD-DO
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Oferta na organizację wyjazdowej formy treningu interpersonalnego w ramach projektu "DDA –
zawodowa reaktywizacja”

Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji oraz parafowana na każdej stronie.
2. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.
3. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że ofertę podpisała osoba uprawniona.

OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTEPUJĄCE ELEMENTY:
1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
4. Dodatkową dokumentację fotograficzną na życzenie Zamawiającego sporządzi Oferent i
prześle do Zamawiającego.

X.

WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie OD-DO zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez
podania przyczyny.

XI.

KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryteria wyboru oferty to: cena ofertowa- 100%.
 Cena: 0% -100%
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Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin) z ceną
podaną w ocenianej ofercie (Coof), tj:
 Cena Wyżywienie całodobowe- cena brutto/1 os.: 0% -40%
C = Cmin. / Coof. x 40%
• Cena zakwaterowanie całodobowe- cena brutto/1 os.: 0% -40%
C = Cmin. / Coof. x 40%
• Cena wynajem Sali szkoleniowej- cena brutto/1 dzień: 0% -20%
C = Cmin. / Coof. x 20%

Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie
należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 100%.

XII.

OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Ocena ofert planowana zostanie dokonania do dnia 1 września 2016 r.
2. Do dnia 1września 2016r. zostanie ogłoszony wybór najkorzystniejszej oferty

na stronie

internetowej Zamawiającego, a także na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
3. Termin ogłoszenia wyboru oferty może zostać przełożony o czym oferenci zostaną
powiadomieni za pośrednictwem strony Internetowej Zamawiającego.
4. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę
składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi
oferentami, także cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą niż przewidziana w
budżecie projektu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania terminu realizacji zamówienia z 5-dniowym
wyprzedzeniem, przy czym liczą się dni kalendarzowe.
8. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku
załączonych

do

oferty

Wykonawcy

wymaganych

niniejszym

zapytaniem

dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.
9. Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych.

ofertowym
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10. Zamawiający zastrzega, że ilość zamówienia może ulec zmianie. W przypadku zamówienia przez
Zamawiającego mniejszej ilości noclegów/posiłków/godzin wynajęcia sali niż podane w
zapytaniu ofertowym. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia poza roszczeniem o
zapłatę już dostarczonego towaru.

XIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

XIV.

DODATKOWE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od
szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanego w zał.
nr 3, doświadczenia poprzez wgląd w referencje, potwierdzenia wykonania usługi, świadectwa
pracy

lub

inne

dokumenty,

które

jasno

potwierdzają

doświadczenie

doradców

zawodowych/trenerów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podania przyczyny.
4. Każdy Oferent /Wykonawca, niezależnie od tego czy prowadzi czy nie prowadzi działalności
gospodarczej, w ofercie podaje cenę brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez
Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury,
maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
rachunku/faktury, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie dokumentu rozliczeniowego nastąpi
po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego
zamówienia.
7. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania
Zamawiającego transzy. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.

przez
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8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta.
9. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające – w wysokości do 25% wartości zamówienia.

XV.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawcy nie spełniający ww. warunków zostaną odrzuceni.
Oferty niekompletne nie będą podlegały uzupełnieniu.

XVI. KARY UMOWNE NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
2. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
3. w przypadku braku możliwości realizowania umowy na rzecz Zamawiającego w ustalonej w
umowie ilości posiłków.
4. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem, także w
przypadku zmiany terminów dostarczenia posiłków w razie prawidłowego powiadomienia
Wykonawcy.
5. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami
umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania
dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących jakości
świadczonej usługi.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania
Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z
przygotowaniem zajęć w innym terminie.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków
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podpisanej umowy, w tym stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia,
zmiany w realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego
harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych
podczas zajęć dotyczących jakości posiłków, bądź kwestionowania przez Instytucję
Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym uznania
zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

XVII.

DANE KONTAKTOWE

Dorota Biskup
Biuro Projektu „DDA – zawodowa reaktywacja”
ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa

e-mail: od-do@od-do.org
tel. 22 632-09-09
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dot. projektu pn.: „DDA- zawodowa reaktywacja” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacyjnej nr
POWR.01.03.01-00-0276/15

Nazwa usługi

Cena za 1 osobę- cena brutto

Cena za 16 osób- cena brutto

Wyżywienie całodoboweZakwaterowanie

Nazwa usługi
Wynajem sali wykładowej

Cena za jeden dzień- cena brutto

Cena za 5 dni- cena brutto

Projekt „DDA – zawodowa reaktywacja”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

1.

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi w zakresie
określonym w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

2.

Oświadczam, iż spełniam określone w zapytaniu ofertowym warunki udziału w postępowaniu.

3.

Moja oferta nie jest ofertą częściową.

4.

Niniejszym oświadczam, że akceptuje wszystkie zapisy zapytania ofertowego i zapewniam:
a. należytą staranność i terminowość przy realizacji przedmiotu zamówienia,
b. gotowość do zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia siły wyższej
bądź z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia OD-DO,
c. gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania,
d. gwarancję ważności oferty przez 30 dni od daty jej złożenia,

5.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń.

6.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w
przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla
potrzeb postępowania dot. zapytania ofertowego w projekcie „DDA- zawodowa reaktywacja”, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm).”

8.

Poniżej podaję dokładną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP/ Pesel, numer
REGON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

Poniżej podaję dane kontaktowe osoby do kontaktu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. Poniżej podaję do kontaktu - adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………….………………….………………. działając w imieniu
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam,
że nie jest/ jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo ze Stowarzyszeniem OD-DO, ul.
Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu Stowarzyszenia OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa lub osobami
wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia OD-DO, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II, 01-204 Warszawa
czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

…………………….dnia…………………

……………………………………………
(pieczęć i czytelny podpis)
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