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Kalisz, 11.05.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/7.2.1/WRPO/2017
W związku z realizacją projektu pt.: „POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE
KALISKIM” numer RPWP.07.02.01-30-0031/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa
7 Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi
społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich
jednostki organizacyjne), Powiat Kaliski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu (Lider
projektu) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia,
rekreacji zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.
1. Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel. 62/5014292, fax 627664564 email: pcpr.kalisz@gmail.com
www.pcpr.kalisz.pl
2. Osoba uprawniona do kontaktów
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania: Anna Kraska, tel. /fax
62/5014292, fax 62/7664564 email: pcpr.kalisz@gmail.com
3. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie
przeprowadzenia procedury konkurencyjności. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego
zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu
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60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem detalicznego transportu odpadów)
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5. Przedmiot zamówienia:
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz zajęcia
animacyjno-integracyjne (zajęcia minimum 6 godzin dziennie, grupa 27 osób dorosłych oraz 37 dzieci
w wieku od 1 roku do 16 roku życia; w tym materiały do zajęć) oraz wycieczki kulturalno-przyrodnicze
(w tym bilety wstępu) dla 64 osób (łącznie: 37 dzieci, 27 osób dorosłych plus 3 opiekunów grupy) x 3
wyjazdy, w tym również transport z Kalisza (1 wyjazd w 2017r.- termin 1-2 lipca 2017r., oraz 2
wyjazdy w 2018r.), podczas wyjazdowych 2-dniowych spotkań edukacyjnych. Realizator usługi
zapewni dodatkowo nocleg i wyżywienie dla 3 opiekunów grupy.
Uczestnicy realizować będą warsztaty w trzech edycjach.
Obowiązki Wykonawcy:
- zapewnienie uczestnikom zakwaterowania w pensjonacie/ośrodku wypoczynkowym+ 3 opiekunom
grupy (1 nocleg- z soboty na niedzielę),
- zapewnienie uczestnikom wyżywienia (śniadania *1, obiadu*2, kolacji*2- podczas jednego wyjazdu)
+ 3 opiekunom grupy, sobota/niedziela
- zapewnienie uczestnikom opłat biletów wstępu podczas wycieczek kulturalna przyrodniczym + 3
opiekunom grupy (grupa 27 osób dorosłych oraz 37 dzieci w wieku od 1 roku do 16 roku życia+ 3
opiekunom grupy),
- zapewnienie transportu uczestnikom grupy + 3 opiekunom grupy (w tym przejazd do miejsca
docelowego z Kalisza oraz podczas pobytu),
- zapewnienie uczestnikom grupy zajęć animacyjnych, rekreacyjnych i integracyjnych + 3 opiekunom
grupy (w liczbie minimum 6 godzin dziennie, maksymalnie 10 godzin dziennie, grupa 27 osób
dorosłych oraz 37 dzieci w wieku od 1 roku do 16 roku życia),
Wszystkie pokoje z łazienkami (preferowane: pokoje 5 pokoi 2-osobowych, 9 pokoi 3-osobowych, 4
pokoje 4-osobowe, 1 pokój 5-osobowy), pościelą.
b) Całodzienne wyżywienie (tj. śniadanie*1, obiad*2, kolacja*2- podczas jednego wyjazdu) podczas
pobytu. Śniadania i kolacje z napojami do wyboru (woda, soki, kawa, herbata). Dwudaniowy obiad
(zupa + drugie danie) z napojami.
c) przerwy kawowe - liczba przerw kawowych dla każdej osoby podczas jednego wyjazdu – 2
przerwy. Przerwa kawowa składać się będzie z gorących napojów (kawa, herbata, mleko), wody
mineralnej, soków, ciastek oraz owoce.
d) lokalizacja ośrodka: teren województwa wielkopolskiego
- każdy pokój z łazienką, pościelą,
- dostęp do Internetu na terenie ośrodka,
- bezpłatny parking dla autokarów, aut osobowych na terenie ośrodka.
5.1 ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
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- oznakowanie pomieszczeń i dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnie Wytycznymi
w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
- umożliwienie przeprowadzenia kontroli projektu przez właściwe instytucje kontrolne
- dostarczenie harmonogramu pobytu do 10 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów
5.2 ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
- dostarczenie listy uczestników (w tym podziałem na wiek) do 10 dni przed planowanym
rozpoczęciem warsztatów
5.3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rok 2017: 1 wyjazd dwudniowy w terminie 1 i 2 lipca 2017r.
Rok 2018: 2 wyjazdy dwudniowe w terminie między lutym a wrześniem 2018r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Składający ofertę posiada:
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- zdolności finansowe oraz techniczne do wykonania usługi,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
7. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
- formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1,
- wykaz posiadanego doświadczenia/referencje. W celu otrzymania punktów za wskazane kryterium
do wykazu doświadczenia należy załączyć referencje lub protokół odbioru zlecenia. Bez
udokumentowania doświadczenia punkty nie zostaną przyznane.
- przykładowy harmonogram wyjazdu,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z załącznikiem nr 2.
- dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie z
przedmiotem zapytania.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne dokumenty
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego. Należy podać cenę brutto za jeden dzień
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zakwaterowania i wyżywienia dla 1 osoby wraz z przerwami kawowymi, biletami wstępu, zajęciami,
wycieczkami oraz kosztami transportu.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty,
jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy dostarczyć do dnia 19.05..2017 r. do godz. 15.30 osobiście lub za pośrednictwem
poczty polskiej (decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz) w zamkniętej trwale kopercie na adres: Plac Świętego Józefa
5, 62-800 Kalisz, opatrzonej napisem: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach prowadzonego projektu:
„POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM”
10. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM 1: Cena usługi – maximum 60 pkt,
KRYTERIUM 2: Posiadanie referencji dotyczących wyżywienia i zakwaterowania podczas pobytu grup z
dziećmi – maximum 40 pkt.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość wizji lokalnej w celu stwierdzenia jakości opisanych
warunków.
11. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty
wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Zasady oceny kryterium „Cena” – 60 pkt:
C min
X c = ------------ x 60 pkt.
Ci
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena w ofercie „i”
Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” - 40 pkt.:
- do 5 usług w ostatnich pięciu latach – 5 pkt.
- 6-10 usług w ostatnich pięciu latach – 10 pkt.
- 11-20 usług w ostatnich pięciu latach – 20 pkt.
- powyżej 20 usług w ostatnich pięciu latach – 40 pkt.
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W celu otrzymania punktów za wskazane kryterium do wykazu doświadczenia należy załączyć
referencje lub protokół odbioru zlecenia. Bez udokumentowania doświadczenia punkty nie zostaną
przyznane.
12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na realizację zamówienia.
14. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą ofertę w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza budżet projektu,
którym dysponuje Zamawiający.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/7.2.1/WRPO/2017 data: 03.04.2017 r. w ramach realizowanego
projektu: „POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM” numer
RPWP.07.02.01-30-0031/15 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020

FORMULARZ OFERTOWY
w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe” nr 1/7.1.2/WRPO/2017

Usługa
Kwota udziału jednej osoby w wyjeździe
edukacyjnym (wyżywienie, zakwaterowanie,
wycieczki, zajęcia edukacyjne) (zł/osoba) za 1
dobę pobytu

Łącznie brutto (64 os. x 2 dni [wyjazd w sobotę,
powrót w niedzielę, jeden nocleg] x 3 wyjazdy)

Cena
………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
(słownie: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………

………………………………………..
podpis Wykonawcy
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Wykaz doświadczenia w zakresie zakwaterowania i wyżywienia
zorganizowanych grup osób dorosłych wraz z dziećmi
(min. 10 osób dorosłych z dziećmi)
Termin realizacji
usługi

Rodzaj wyjazdu

Grupa docelowa
(liczba osób dorosłych
i dzieci)

Nazwa podmiotu
zlecającego

………………………………………..
podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
…………………, dnia ………………
………………………………………………….
Dane teleadresowe Wykonawcy
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OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Ja, niżej podpisana/y przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
zakwaterowanie i wyżywienie dla potrzeb realizacji projektu „POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG
SPOŁECZNYCH W POWIECIE KALISKIM” numer RPWP.07.02.01-30-0031/15 oświadczam, że:
1.

spełniam warunki udziału w postępowaniu;

2.

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.

nie jestem/Wykonawca1 nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
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)
b)
c)

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;
d)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
…………………………………………
Miejscowość, data

1

…..……………………………..……………..………………………
pieczęć i podpis Oferenta lub osoby
upoważnionej/osób upoważnionych do
reprezentowania Oferenta

Nie potrzebne usunąć lub skreślić.
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