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Wolsztyn, 13-07-2016 r.

EMAT HRC Elżbieta Matysiak
ul. Dąbrowskiego 1
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-112-10-62
tel./fax. 68 347 35 00
e mail: info@emat.com.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWP/01/WLKP/07/2016

Szanowni Państwo,
EMAT HRC zwraca się o przedstawienie ofert na realizację wyjazdu szkoleniowo –
integracyjnego dla Uczestników/Uczestniczek projektu unijnego.
Realizacja zamówienia nastąpi jedynie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie
projektu o numerze RPWP.07.01.02-30-0018/15 w naborze w ramach Osi Priorytetowej 7:
Włączenie społeczne Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na
lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty
konkursowe, przez Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w dokumencie
„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

I.

ZAMAWIAJĄCY
EMAT HRC Elżbieta Matysiak
ul. Dąbrowskiego 1
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-112-10-62
tel./fax. 68 347 35 00
e-mail: info@emat.com.pl

II.

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA
Strona internetowa Zamawiającego: www.emat.com.pl
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III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
KOD CPV

55.12.00.00-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55.11.00.00-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55.30.00.00-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
92.00.00.00-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

A. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska wraz z usługą gastronomiczną
i rekreacyjną dla Uczestników/Uczestniczek w ramach projektu unijnego.
B. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, a co za tym idzie,
nie przewiduje udzielenie zamówienia w częściach. C. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wynajem pokoi: 8 noclegów w pokojach dwu i więcej osobowych z łazienkami
x 47 osób x 3 grupy tj. łącznie około 141 osób. (20 osób dorosłych Uczestników
Projektu + 20 dzieci w różnym wieku + 1 animator + 4 trenerów + 2 opiekunów).
Równocześnie podczas jednego wyjazdu planuje się pobyt jednej grupy
wyjazdowej tj. około 47 osób.
2. Wynajem sali szkoleniowej w czasie pobytu jednej grupy wyjazdowej.
Zamawiający zastrzega, iż Oferent powinien dysponować 4 salami szkoleniowymi
dostępnymi w trakcie trwania wyjazdu jednej grupy wyjazdowej.
Przez dostępność Sali rozumie możliwość realizacji szkolenia dla 4 grup
szkoleniowych (1 gr./ok 10 osób) x 5 h lekcyjnych x 8 dni. Zamawiający zastrzega,
iż zajęcia dla 4 grup mogą odbywać się równolegle.
3.
4.

D.
E.

F.

G.
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Dostępność do świetlicy przez cały okres trwania turnusu.
Wyżywienie: (śniadania x 8 dni x 47 osób, obiady x 8 dni x 47 osób, kolacje
x 8 dni x 47 osób) x 3 grupy.
5. Zapewnienie przerwy kawowej w czasie trwania warsztatów łącznie
dla 120 osób na 3 turnusach. Jako zapewnienie przerwy kawowej Zamawiający
rozumie: kawa/herbata bez ograniczeń, 0,5 l soku na osobę + 0,5 l wody mineralnej
na osobę/1 dzień, ciastka/ciasto/owoce – do wyboru każdego dnia.
6. Oferta rekreacyjno-integracyjna (przykładowo: ognisko, kulig, kręgle, karaoke,
konie, basen, bankiet, kawiarnia, muzeum, zorganizowane gry, lub inne atrakcje na
terenie ośrodka np.: zabiegi pielęgnacyjne, dostęp do SPA) x minimum
2 rodzaje dla każdej z 3 grup wyjazdowych.
Zamawiający zastrzega, iż oferta rekreacyjna powinna być zróżnicowana
i dostosowana zarówno do osób dorosłych jak i dzieci w różnym wieku.
Zamawiający zastrzega sobie, iż ilość osób w jednej grupie wyjazdowej może ulec
nieznacznej zmianie, zwiększeniu, bądź zmniejszeniu liczby Uczestników. Wykonawca
zostanie poinformowany o tym fakcie z wyprzedzeniem.
Zamawiający zastrzega
udział
osób niepełnosprawnych
(z różnymi
niepełnosprawnościami) w turnusach w ilości minimum 6 osób łącznie we wszystkich
grupach.1
O ilości osób niepełnosprawnych w jednej grupie Wykonawca zostanie
poinformowany minimum 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

Ilość osób niepełnosprawnych może ulec zwiększeniu
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H. Miejsce realizacji zamówienia: województwo pomorskie, zachodniopomorskie.
Maksymalnie do 300 km od granic administracyjnych województwa wielkopolskiego.
I. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2016 - wrzesień 2016r.2
IV.

WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia
B. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyboru i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
 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.
C. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły
spełnia/nie
spełnia.
Wykonawca,
który
nie
spełni
któregokolwiek
z powyższych warunków zostanie odrzucony z postępowania.

V.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ WYRAŻA ZGODĘ NA:
A. Rezygnację z zamówionych przez Zamawiającego usług w terminie do 7 dni przed
realizacją usługi.
B. Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawionych
w ofercie przez Oferenta.
C. Proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku pobytu mniejszej ilości odbiorców
usługi i poinformowania o tym fakcie Wykonawcę przez rozpoczęciem pobytu.
D. Brak możliwości przedpłaty.
E. Sporządzenia pisemnej umowy

VI.

2

KRYTERIA OCENY OFERT
A. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Termin realizacji zlecenia może ulec zmianie
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1.

2.

Cena za pobyt grupy – waga
70 %
Punkty z tego kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: (Cena badanej
oferty/Cena najniższa) x 70 = ilość punktów.
Standard Ośrodka – ilość gwiazdek, dostosowanie ośrodka do osób
niepełnosprawnych, itp. – waga 10 % ( 0-10 pkt.) .

3.
4.

B.
C.
D.
E.

F.

G.
H.

I.

Oferta rekreacyjna – waga 10% (0-10 pkt.).
Gratisy (np.: bezpłatne ognisko, bankiet, sala szkoleniowa itp.) – waga 10%
(0-10 pkt.).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma
najwyższą liczbę punktów.
W razie otrzymania przez większą liczbę ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający
dokona wyboru oferty z najniższą ceną.
Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje
z Wykonawcą lub Wykonawcami, których oferty zostały uznane za ocenione najwyżej.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Oferenta w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym
Oferentem, którego oferta uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
W trakcie negocjacji Zamawiający może zaproponować zmianę zaoferowanej przez
Wykonawcę ceny biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności osób uczestniczących w
wyjeździe oraz szczególne potrzeby w/w osób.
Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Oferent zobowiązany jest złożyć
ofertę ostateczną w terminie 3 dni od dnia zakończenia negocjacji.
Podpisanie umowy z wybranym Oferentem nastąpi jedynie w przypadku podpisania
umowy o dofinansowanie projektu przez Zamawiającego w naborze o numerze
RPWP.07.01.02-00-30-0018/15 w ramach Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne
Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020,
Działania 7.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty
konkursowe.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu usług wymienionych w zapytaniu
ofertowym, skutkujących zmianą podpisanej umowy bez negatywnych konsekwencji dla
żadnej ze stron w przypadku:
1. wystąpienia zdarzeń losowych, na które Zamawiający nie ma wpływu m. in. klęsk
żywiołowych, wojny;

2. zmiany liczby Uczestników/ czek projektu
VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
A. Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
3. Załącznik nr 2.
4. Zdjęcia obiektu.
5. Przykładowe Menu.
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VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
A. Oferta, sporządzona w oparciu o załączony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu i
złożona wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 25.07.2016 r. do godziny
24:00 w formie email lub do godz. 16:00 pocztą bądź osobiście w siedzibie;
B. Oferent może, po złożeniu oferty, bez uszczerbku dla siebie, zmodyfikować lub wycofać
swoją ofertę za pisemną prośbę, pod warunkiem, że prośba taka zostanie doręczona
przed upływem terminu składania ofert. Po wycofaniu swojej oferty oferent może
dostarczyć nową ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem terminu
składania ofert;
C. Ofertę wraz ze wskazanymi dokumentami należy przesłać drogą mailową na
adres projekty@emat.com.pl; w temacie wiadomości mailowej należy wpisać:
Odpowiedź na ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWP/01/WLKP/07/2016, bądź
pocztą tradycyjną na adres:
EMAT HRC Elżbieta Matysiak ul.
Dąbrowskiego 1
64-200 Wolsztyn
w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem Odpowiedź na ZAPYTANIE OFERTOWE
NR RPWP/01/WLKP/07/2016 – nie otwierać przed 26.07.2016r.
D. Złożona oferta musi być ponumerowana i parafowana na każdej stronie. Załącznik nr 1
musi być podpisany przez osoby składające ofertę. Kopie dokumentów muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę;
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np.
w formie skanu);
E. Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 90 dni od terminu składania
ofert określonego powyżej;
F. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
G. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie
z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi, sporządzone przez osoby
trzecie mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za
zgodność przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem "za
zgodność z oryginałem";
H. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
I. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, napisana w sposób czytelny i
powinna zawierać spis wszystkich dokumentów składających się na ofertę;
J. Zamawiający akceptuje jedynie następujące, standardowe warunki płatności: Termin
płatności faktury / rachunku nie krótszy niż 30 dni od daty otrzymania oryginału
faktury/rachunku. Faktury/ rachunki mogą być wystawiane jedynie po wykonaniu
usługi, dostarczeniu wymaganej dokumentacji do Zamawiającego oraz jej
zatwierdzeniu;
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K. Zamawiający nie przewiduje spotkań z Wykonawcami przed terminem składania
ofert;
L. Podmioty zainteresowane złożeniem oferty mogą w razie wątpliwości kierować
pytania do osoby kontaktowej po stronie Zamawiającego, którą jest Natalia
Wawrzynowicz, telefoniczne pod numerem 502-919-095 (w godzinach od 8:00 do
16:00 od poniedziałku do piątku), bądź w formie pisemnej za pomocą poczty
elektronicznej na adres: projekty@emat.com.pl;
Ł. Wykonawcy mają prawo do zadawania pytań do 18 lipca 2016r. do godz. 10.00.
IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
A. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie
załączniki.
B. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem.
C. Jeśli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

X.

DODATKOWE INFORMACJE
A. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana na stronie
Zamawiającego.

Z poważaniem,
/-/ Elżbieta Matysiak

