Poznao, dnia 26.10.2011 r.

Zapytanie ofertowe

Kierujący zapytanie
Związek Organizacji Sied Współpracy Barka
ul. św. Wincentego 6/9
61-003 Poznao
KRS0000208767
NIP 782- 23- 00- 298
Zwany dalej Zamawiającym

1

Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego na podstawie art. 70 - kodeksu
cywilnego na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem,
podczas realizacji szkolenia „Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” w ramach Projektu PO KL
1.18. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakres usługi w szczególności obejmuje:
I.

Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym
wyposażeniem, podczas realizacji szkolenia z zakresu. „Model Gminny Standard Wychodzenia z
Bezdomności”.
1. Miejsce: województwo zachodniopomorskie,
2. Termin: 21-23.11.2011 r.,
3. Liczba osób: około 20,
4. Ilośd sal szkoleniowych: 1sala dla około 20 osób.

II. Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym
wyposażeniem, podczas realizacji szkolenia z zakresu „Model Gminny Standard Wychodzenia z
Bezdomności”.
1. Miejsce: województwo wielkopolskie,
2. Termin: 23-25.11.2011 r.
3. Liczba osób: około 30 osób,
4. Ilośd sal szkoleniowych: 1sala dla około 30 osób.

III. Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym
wyposażeniem, podczas realizacji szkolenia z zakresu „Model Gminny Standard Wychodzenia z
Bezdomności”.
1. Miejsce: województwo zachodniopomorskie,
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2.
3.
4.

Termin: 5-7.12.2011 r.
Liczba osób: około 50 osób,
Ilośd sal szkoleniowych: 2 sale dla około 30 osób.

Poniższa specyfikacja obowiązuje dla I, II i III części zamówienia.
Usługa noclegowa:
- usługa noclegowa musi byd realizowana przez jeden obiekt hotelarsko-szkoleniowy w zakresie przynajmniej
jednej części zamówienia
- obiekt musi spełniad warunki wymagane dla hotelu trzygwiazdkowego
- obiekt musi dysponowad pokojami 2-osobowymi, z łazienką i pojedynczymi łóżkami
- przy obiekcie musi znajdowad się bezpłatny parking dla samochodów osobowych lub cena powinna
obejmowad opłatę za miejsca parkingowe.

Usługa cateringowa:
Dla każdego trzydniowego cyklu szkoleniowego Wykonawca zapewni:
1 dzień szkolenia
- dwudaniowy obiad dla określonej w danym terminie liczby osób.
- przerwa kawowa (1 w ciągu dnia) z zapewnieniem: kawy, herbaty, soków, wody gazowanej i niegazowanej,
drobnych ciasteczek, cytryny, cukru, śmietanki dla określonej w danym terminie liczby osób.
- kolację dla około dla określonej w danym terminie liczby osób.
II dzień szkolenia
- śniadanie dla określonej w danym terminie liczby osób.
- przerwa kawowa (2 w ciągu dnia) z zapewnieniem: kawy, herbaty, soków, wody gazowanej i niegazowanej,
drobnych ciasteczek, cytryny, cukru, śmietanki dla określonej w danym terminie liczby osób.
- dwudaniowy obiad dla określonej w danym terminie liczby osób.
- kolację dla około dla określonej w danym terminie liczby osób.
III dzień szkolenia
- śniadanie dla określonej w danym terminie liczby osób.
- przerwa kawowa (1 w ciągu dnia) z zapewnieniem: kawy, herbaty, soków, wody gazowanej i niegazowanej,
drobnych ciasteczek, cytryny, cukru, śmietanki dla określonej w danym terminie liczby osób.
- dwudaniowy obiad dla określonej w danym terminie liczby osób.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez
wybranego Wykonawcę.
Usługa cateringowa musi byd realizowana w tym samym obiekcie co usługa hotelarsko-szkoleniowa (bez
konieczności wychodzenia z obiektu).

Usługa – wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem:
Wykonawca zapewni jedną salę szkoleniową w I i w II części zamówienia oraz dwie sale w III części zamówienia.
Sala powinna pomieścid określoną powyżej liczbę osób (I i II częśd zamówienia - około 20 osób, III częśd - dwie
sale dla około 30 osób). Sala musi zapewniad: dostęp do bezprzewodowego internetu, ekran, flipchart, papier
do flipchartu, rzutnik, markery.
Uwagi ogólne
Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej
liczbie uczestników szkolenia.
Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy
program pobytu uczestników szkolenia, z zaznaczeniem godzin: posiłków, przerw kawowych, korzystania z sal
szkoleniowych. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnid program.

Termin realizacji usługi




21-23.11.2011 r., województwo zachodniopomorskie,
23-25.11.2011 r., województwo wielkopolskie,
5-7.12.2011 r., województwo zachodniopomorskie.

Oferta powinna zawierad:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że:
- oferta dotyczy I, II i/lub III części zamówienia
- akceptuje wszystkie warunki zamówienia, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym
- posiada odpowiednie zaplecze techniczne, które pozwoli na realizację przedmiotowego zamówienia
- w czasie ostatnich 3 lat swojej działalności przeprowadził min. 3 konferencje, szkolenia, spotkania, w
których uczestniczyło min. 30 osób
- akceptuje bez zastrzeżeo wzór umowy (załącznik nr 1 do oferty).
2. Kosztorys – wycenę poszczególnych elementów zamówienia (kwoty brutto):
- koszt noclegu w przeliczeniu na 1 osobę
- koszt cateringu w przeliczeniu na 1 osobę
- koszt wynajmu sali szkoleniowej.
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3. Prezentację obiektu w postaci opisu obiektu, uwzględniającego jego położenie, otoczenie, wyposażenie,
ilośd miejsc parkingowych, bliskośd środków transportu publicznego.

Kryteria wyboru oferty:
1. Doświadczenie w organizowaniu konferencji, szkoleo, spotkao – warunek konieczny
2. Lokalizacja (dotyczy I, II, III części zamówienia).
3. Najkorzystniejsza dla Zamawiającego cena.

Prosimy o składanie ofert na adres mailowy michal.remisz@barka.org.pl lub w biurze Zamawiającego w
Poznaniu, ul. św. Wincentego 6/9 w terminie do dnia 3.11.2011 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega, że warunki konkursu ofert mogą byd zmienione lub odwołane, o czym Oferenci zostaną
powiadomieni. Konkurs ofert może byd zamknięty bez wybrania którejkolwiek oferty.
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej będącej odpowiedzią na jedną z trzech części zamówienia.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Wzór umowy.
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UMOWA (WZÓR)

zawarta w dn. ………………………..
pomiędzy
Związkiem Organizacji Sied Współpracy Barka z siedzibą w Poznaniu
ul. św. Wincentego 6/9
61-000 Poznao
KRS 0000208767
NIP 782-23-00-298
reprezentowanym przez
………………………………………………………..
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………….
z siedzibą w
ul………………
posiadającym wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ………………..,
pod numerem KRS………………………………….
reprezentowanym przez
……………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert strony postanawiają co następuje:
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§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
Zapewnienia usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej (lub 2 sal szkoleniowych) z
niezbędnym wyposażeniem, podczas szkolenia z zakresu „Model Gminny Standard Wychodzenia z
Bezdomności” w terminie …………………….. w miejscu …………………… dla …………….osób.
2. Przedmiot zamówienia musi byd wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym
(i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez

Wykonawcę. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do Umowy, natomiast oferta Wykonawcy –
załącznik nr 2 do Umowy.
§ 2.
Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej
liczbie uczestników szkolenia. Tym samym płatnośd za usługę będzie uzależniona od liczby uczestników
szkolenia, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

§ 3.
Za wynajęcie sali szkoleniowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości …………………. brutto.
Za usługę cateringową Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości …………….…... brutto za osobę.
Za usługę hotelarską Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości ………………….. brutto za osobę w
pokojach dwuosobowych.
§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 7 dni po otrzymaniu faktury, wystawionej po wykonaniu
Umowy.
§ 5.
1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub odmowy jej wykonania z przyczyn
niezawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyd wykonanie Umowy innemu
podmiotowi na koszt i niebezpieczeostwo Wykonawcy, a Wykonawca jest ponadto zobowiązany
pokryd ewentualne dodatkowe koszty Zamawiającego, związane ze zmianą miejsca szkolenia.
W sytuacji, określonej w poprzednim zdaniu Umowy, Zamawiającemu przysługuje również kara
umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego na podstawie § 3. Umowy.
Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokośd
zastrzeżonych kar umownych.
2. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§ 6.
Zmiany, dotyczące niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 7.
Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygad Sąd Rejonowy w Poznaniu.
§ 8.
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis i pieczęd Zamawiającego

Podpis i pieczęd Wykonawcy
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