Zielona Góra, 05.09.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” z siedzibą przy ul. Sienkiewicza
10 w Zielonej Górze – jako beneficjent projektu pt. „Droga do samodzielności osób z autyzmem”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi
społeczne – zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji 4 pobytów/turnusów dla grup w 4
odrębnych terminach w obiekcie noclegowym.
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, ul. Sienkiewicza 10, 65-443 Zielona
Góra.
2. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w drodze rozeznania rynku
w trybie zapytania ofertowego; zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 4 pobytów/turnusów dla grup w 4 odrębnych terminach
w obiekcie noclegowym.
3.1 Zakres rzeczowy usługi:
3.1.1 Każdy z pobytów/turnusów zostanie zorganizowany w gospodarstwie agroturystycznym,
pensjonacie, ośrodku wypoczynkowym lub innym miejscu będącym obiektem noclegowym, zwanym
dalej „obiektem noclegowym”; zlokalizowanym w odległości do 70 km od Zielonej Góry (według
mapy drogowej www.google.pl/maps).
3.1.2 Przez “pobyt” rozumie się nocleg i wyżywienie na terenie obiektu noclegowego przez cały
okres pobytu/turnusu każdej z grup; przy czym długość każdego „pobytu” wynosi 3 doby, od
poniedziałku (nie wcześniej niż rozpoczyna się doba hotelowa obowiązująca w obiekcie) do
czwartku (nie później niż kończy się doba hotelowa obowiązująca w obiekcie).
3.1.3 „Nocleg” oznacza zakwaterowanie w obiekcie noclegowym określonej liczby osób
w konkretnych terminach:

–

w terminie 16-19.09.2019 r. łącznie 7 osób, to jest:
→ 3 osoby w pokojach 1-osobowych lub większych, ale bez dodatkowych osób w tym samym
pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;

–

w terminie 30.09-03.10.2019 r. łącznie 6 osób, to jest:
→ 2 osoby w pokojach 1-osobowych lub większych, ale bez dodatkowych osób w tym samym
pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;

–

w terminie 14-17.10.2019 r. łącznie 6 osób, to jest:
→ 2 osoby w pokojach 1-osobowych lub większych, ale bez dodatkowych osób w tym samym
pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;

–

w terminie 21-24.10.2019 r. łącznie 8 osób, to jest:
→ 4 osoby w pokojach 1-osobowych lub większych, ale bez dodatkowych osób w tym samym
pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;
→ 2 osoby w tym samym pokoju 2-osobowym lub większym, ale bez dodatkowych osób w tym
samym pokoju;
przy czym Wykonawca zapewni ogrzewanie wszystkich pokoi podczas realizacji usługi, jeśli
temperatura spadnie w nich poniżej 20 stopni Celsjusza.

3.1.4 “Wyżywienie” oznacza 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad i kolacja), podawane w obiekcie
noclegowym, z możliwością zamówienia menu dietetycznego lub wegetariańskiego.
3.1.5 Okres realizacji pobytów: wrzesień, październik 2019 r. Żaden z dni pobytów grup nie może
wykraczać poza te miesiące.

3.1.6 Nieodpłatny i z możliwością korzystania przez cały dzień dostęp do pomieszczenia
zlokalizowanego w obiekcie noclegowym, mieszczącego wszystkie osoby obecne na danym
pobycie/turnusie, tj.:
–

7 osób w terminie 16-19.09.2019 r.

–

6 osób w terminie 30.09-03.10.2019 r.

–

6 osób w terminie 14-17.10.2019 r.

–

8 osób w terminie 21-24.10.2019 r.
w celu realizacji zajęć grupowych przewidzianych w projekcie, przy czym:

a) pomieszczenie to musi być wyposażone w liczbę krzeseł dla wszystkich osób z danego
pobytu/turnusu;
b) pomieszczenie nie może być w czasie realizacji zajęć przez grupę użytkowane
w żaden sposób przez inne osoby;
c) pomieszczenie musi być w takim stanie technicznym, aby umożliwić prowadzenie zajęć, tj. musi
być wyposażone w sprawne oświetlenie oraz możliwość przewietrzenia (za pomocą okien lub
klimatyzacji), a w razie temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza Wykonawca zapewni jego
ogrzewanie.
3.1.7 Podczas realizacji zamówienia, tj. w trakcie każdego pobytu/turnusu, w obiekcie noclegowym
lub w bliskiej odległości od niego, w czasie trwania pobytu/turnusu każdej z grup, nie powinno
się odbywać żadne wesele czy inna głośna impreza, jak również nie może w tym czasie i w tym
miejscu trwać zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży.
4. Kod CPV
55241000-1 - Usługi w zakresie ośrodków wypoczynkowych
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają

warunki udziału

w postępowaniu:
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od formułowania tego warunku
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
4) Brak powiązania z Zamawiającym osobowo i/lub organizacyjnie i/lub kapitałowo – za spełnienie
warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone w załączniku nr 2 do zapytania
ofertowego.
6. Zasady i sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego
6.1. Wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego, w tym w szczególności z wnioskiem o odpowiedź na pytanie dotyczące zakresu rzeczowego
przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
6.2. Zamawiający zobowiązuje się udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.3. Treść pytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego – bez ujawniania źródła zapytania
– Zamawiający zamieści na stronie internetowej, tj. na stronie internetowej Zamawiającego
(http://www.dalejrazem.pl/efs/index.html).
6.4. Zamawiający może zmienić treść niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu
składania ofert.
Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej na
której zostało udostępnione przedmiotowe zapytanie ofertowe, tj. na stronie internetowej Zamawiającego
(http://www.dalejrazem.pl/efs/index.html).
6.5. Zmiany, o których mowa w pkt. 6.4., mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców,
jak i z własnej uzasadnionej inicjatywy Zamawiającego.
6.6. Pisemne wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego na pytania zadane przez Wykonawców stają się
integralną częścią przedmiotowego zmienionego zapytania ofertowego.
7. Etapy, zasady i kryteria oceny ofert oraz upublicznienie wyników postępowania
7.1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów i przypisanych im
wag:
kryterium nr 1 – cena brutto pobytu 1 osoby – waga 80%

kryterium nr 2 – klauzula społeczna: zatrudnianie osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych – waga 20%.
7.2. Ocenie formalnej podlegają wszystkie złożone oferty zgodnie z postanowieniami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym w pkt. 5 oraz w punktach od 8 do 12. Oferty niespełniające wymagań
formalnych nie będą podlegały dalszemu procedowaniu.
7.3. Ocenie merytorycznej podlegają wszystkie oferty zweryfikowane jako poprawne pod względem
formalnym.
7.4. Punkty będą obliczane według następujących wzorów i zasad opisanych w poniższej tabeli:
Lp.

Nazwa kryterium i jego waga

Wzór

1.

cena brutto pobytu 1 osoby - 80%

Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 x 80%
gdzie:
– Cmin – najniższa cena brutto spośród
wszystkich ofert
– Cof – cena brutto badanej oferty

2.

klauzula społeczna: zatrudnianie osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych – waga 5%

- brak włączenia osoby niepełnosprawnej w
wykonanie zamówienia - 0 punktów
- 1 osoba z niepełnosprawnością włączona
w wykonanie zamówienia – 5 punktów
- 2 osoby z niepełnosprawnością włączone
w wykonanie zamówienia – 15 punktów

7.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma
największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów.
7.6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie przekazana Wykonawcom
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Wykonawców do
korespondencji oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zostało upublicznione niniejsze
zapytanie

ofertowe,

tj.

na

stronie

internetowej

Zamawiającego

(http://www.dalejrazem.pl/efs/index.html).
7.7. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, jest rekomendowany jako
Wykonawca i otrzyma zawiadomienie o sposobie podpisania umowy.
7.8. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w terminie określonym
w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7.7., lub bez uzasadnionej przyczyny odwleka ten termin,
Zamawiający może przystąpić do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została sklasyfikowana
jako kolejna najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert podlegających ocenie merytorycznej.
Upublicznienie informacji w tej sprawie następuje w sposób wskazany w pkt. 7.6.

7.9. Realizacja przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego
przebiega na zasadach określonych w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą, której projekt
dołączono do ogłoszenia o przedmiotowym zapytaniu ofertowym. Oferta złożona przez wybranego
Wykonawcę staje się integralną częścią umowy na realizację ww. przedmiotu zamówienia.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
8.1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, na papierze (wysyłając pocztą lub kurierem) poprzez
wydruk i odręczne wypełnienie przygotowanych przez Zamawiającego załączników do niniejszego
zapytania ofertowego, tj.:
•
•
•
•

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
załącznik nr 3 – Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych
pełnomocnictwo (jeśli konieczne).

8.2. Ofertę należy złożyć w walucie polskiej.
8.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8.4. Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami reprezentacji) lub przez poprawnie
ustanowionego pełnomocnika.
8.5. Każda strona oferty wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione

do

reprezentowania

Wykonawcy

lub

przez

jego

pełnomocnika.

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być zaparafowane przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez jego pełnomocnika.
8.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków
udziału w postępowaniu i uzna ofertę wykluczonego Wykonawcy za odrzuconą. Postanowienia
dotyczące oceny formalnej opisane w pkt. 7.2. stosuje się odpowiednio.
9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia oferty
a) Oferta złożona na drukach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania, tj.:
•

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

•

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych;

•

załącznik nr 3 – Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych;

•

pełnomocnictwo (jeśli konieczne).

10. Przesłanki odrzucenia ofert
10.1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
10.2. Oferta została podpisana przez osoby nieumocowane prawnie.
10.3. Złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
10.4. Wartość brutto oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
10.5. Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
10.6. Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
10.7. Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11. Sposób oraz miejsce składania ofert
Ofertę można dostarczyć na dwa sposoby:
a) osobiście do siedziby Zamawiającego;
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
Kopertę zawierającą ofertę zaleca się opisać w sposób podany poniżej:
–

w lewym górnym rogu koperty należy wpisać nazwę Wykonawcy wraz z adresem do
korespondencji i numerem telefonu,

–

w miejscu przeznaczonym na adres należy wpisać nazwę i adres Zamawiającego (podane w
punkcie 1 niniejszego zapytania),

–

na dole koperty należy wpisać tekst: Oferta na zapytanie ofertowe nr 6/2019 w ramach
projektu pt. „Droga do samodzielności osób z autyzmem”.

12. Termin składania ofert
12.1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 września 2019 r. do godziny 9:00.
12.2. Termin, wskazany w pkt. 12.1., oznacza ostateczny termin dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiającego bez względu na wybrany sposób jej dostarczenia.
12.3. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej poczty
kurierskiej, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego
wskazanej w pkt. 11., a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia
dostarczenia oferty pocztą kurierską.

12.4. Każda oferta, która wpłynie do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym
w pkt. 12.1., nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
13. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne i rozpocznie się w dniu 13 września 2019 r. o godzinie 9:15 w siedzibie
Zamawiającego (adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania).
14. Okres związania ofertą:
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 14.09.2019-31.10.2019 r.
16. Modyfikacje i wycofanie ofert
Wykonawca po złożeniu oferty może dokonać jej zmiany lub ją wycofać, jeśli pisemne powiadomienie
o tej zmianie lub wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
17. Warunki unieważnienia postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18. Upublicznienie zapytania ofertowego
Przedmiotowe zapytanie ofertowe jest zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego:
http://www.dalejrazem.pl/efs/index.html.
19. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z
Wykonawcami i wybranym Wykonawcą
Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”
e-mail: sebastian@dalejrazem.pl

20. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
21. Załączniki
•

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

•

załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych,

•

załącznik nr 3 – Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych,

•

wzór umowy.

