"Bezpieczna przystań"

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
I. Zapraszamy do złożenia oferty na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz sali
szkoleniowej podczas 10 dwudniowych szkoleń skierowanych do osób pracujących z
cudzoziemcami oraz nauczycieli pracujących w środowisku międzykulturowym
nr 5/2018/FAMI z dnia 02.08.2018 r. w ramach projektu pt. „Działania ukierunkowane na
integrację obywateli państw trzecich w województwie podlaskim”, finansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.
II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO
Nazwa organizacji: Fundacja Dialog
Adres: ul. ks. Abramowicza 1, 15-872 Białystok
E-mail: biuro@mentoring.pl
Tel 85 742 40 41
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie /ich niespełnienie oznacza
odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie
zawarte w formularzu ofertowym).
• Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej (spełnienie warunku
będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym).
• Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej (spełnienie warunku będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie
zawarte w formularzu ofertowym).
• Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (spełnienie warunku będzie
weryfikowane poprzez załączenie oświadczenia o braku powiązań stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu zakwaterowania,
wyżywienia oraz najmu sali szkoleniowej podczas 10 dwudniowych szkoleń
skierowanych do osób pracujących z cudzoziemcami oraz nauczycieli pracujących w
środowisku międzykulturowym biorących udział w projekcie „Działania
ukierunkowane na integrację obywateli państw trzecich w województwie
podlaskim”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany
do:
a) zapewnienia sali szkoleniowej w wymiarze:
• 96 godzin na szkolenia dla nauczycieli (6 szkoleń 2-dniowych x 16 godzin) w
okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r.
• 64 godzin na szkolenie dla osób pracujących z cudzoziemcami ( 4 szkoleń 2dniowych x 16 godzin) w okresie od października 2018 r. do lutego 2020 r.
b) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w miejscu realizacji szkoleń (miejscu
wynajęcia sali szkoleniowej) w wymiarze:
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zakwaterowania i wyżywienia 16 uczestników oraz 2 trenerów szkoleń dla
nauczycieli w trakcie 6 2-dniowych tur szkoleniowych (6 szkoleń 2-dniowych x 18
uczestników = 108 osób) w okresie od września 2018 r. do grudnia 2019 r.
• zakwaterowania i wyżywienia 16 uczestników oraz 2 trenerów szkoleń dla osób
pracujących z cudzoziemcami w trakcie 4 2-dniowych tur szkoleniowych
(4 szkolenia 2-dniowe x 18 uczestników = 72 osoby) w okresie od października
2018 r. do lutego 2020 r.
Zamawiający zastrzega, że szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do niedzieli
w godzinach 9.00 – 17.00.
Zamawiający zastrzega, że liczba grup może ulec zmianie, o czym Wykonawca
niezwłocznie zostanie poinformowany. Usługa zostanie zapewniona w terminach:
wrzesień 2018 – luty 2020 r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do
umowy. Za zgodą Wykonawcy termin wykonania usługi może ulec zmianie.
Kryteria jakie powinny spełniać warunki zakwaterowania:
• Zakwaterowanie w obiekcie znajdującym się w promieniu 30 kilometrów od
Białegostoku;
• Pokoje hotelowe powinny znajdować się w budynku, w którym realizowane będą
szkolenia;
• Pokoje dwuosobowe z pojedynczymi łóżkami;
• We wskazanym terminie powinno być dostępnych 8 pokoi dwuosobowych i
dodatkowo dwa dla trenerów jednoosobowe;
• Możliwość zakwaterowania uczestników od godziny 9:00 pierwszego dnia
szkolenia;
• Możliwość opuszczenia pokoi przez uczestników do godziny 17:00 (w zależności
od programu szkolenia) ostatniego dnia szkolenia (2 dnia);
• Wskazany czasokres traktowany będzie, jako jedna doba hotelowa.
Kryteria, jakie powinna spełniać sala szkoleniowa:
• Dostępność sali od godzin porannych (8:00 rano) przez 8 godzin;
• Sala szkoleniowa na 16 osób + trener każda edycja szkolenia).
• Sala powinna być wyposażona w następujący sprzęt: ekran do prezentacji
multimedialnych; projektor multimedialny; tablicę typu flip – chart wraz z
wyposażeniem (papier, pisaki); dostęp do sieci energetycznej zapewniającej
podłączenia komputera i projektora multimedialnego; przedłużacze itp.;
• Stoły, krzesła dla 16 osób + trener , miejsce parkingowe dla trenera i uczestników
szkolenia
Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników oraz trenera szkoleń
dwudniowych dla nauczycieli oraz osób pracujących z cudzoziemcami w okresie
i miejscu realizacji szkoleń.
• Usługa cateringowa podczas spotkań trzydniowych obejmuje: I dzień szkolenia: 2
przerwy kawowe, dwudaniowy obiad z napojem oraz kolacja; II dzień szkolenia:
śniadanie, 2 przerwy kawowe i dwudaniowy obiad.
Kryteria jakie powinna spełniać usługa cateringowa (dla grupy):
• Usługa cateringowa będzie realizowana dla 16 osób + 2 trenerów;
• Przerwy kawowe będą się składały z kawy, herbaty, napojów zimnych ( wody
mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków, ciastek);
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Obiad składać się będzie z zupy, drugiego dania oraz napoju;
Śniadania i kolacje będą podawane poza godzinami szkolenia tj.: przed godz. 9:00
(śniadanie) i po godzinie 17:00 – 18:00 (kolacja);
• Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz
dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.
8. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do końca lutego
2020 r. Szczegółowy harmonogram poszczególnych szkoleń zostanie ustalony z
Wykonawcą po zakończeniu procedury oraz po wyborze osoby prowadzącej
poszczególne szkolenia.
9. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Podlaskie.
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. cena 100 %
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym sposobem/wzorem:
Cn
Cn

Kc =

Co

x 100 pkt.

gdzie: Cn – najniższa zaproponowana cena brutto Co – cena brutto zaproponowana
w badanej ofercie Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium
Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podana
cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia.
VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.
4.

Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1 );
Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
Oferta musi być czytelna;
Do oferty należy załączyć:
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia do godz. 17:00.
• osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II.
• przesłać faksem na numer 85 742 40 42
• w formie skanu pocztą elektroniczną na adres biuro@mentoring.pl.
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia;
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
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Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na
podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela Marcin Kruhlej,
tel. 505 965 634
e-mail: mkruhlej@fundacjadialog.pl
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 20%
wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej ze zwiększeniem
zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek)*1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także
zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku
jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano
ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Dialog do zawarcia
umowy.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Załączniki zapytania ofertowego:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

02.08.2018 r. Białystok
(data)

...... ............................................
(podpis osoby prowadzącej procedurę,
działającej w imieniu zamawiającego)

1

Opcjonalnie, jeżeli nie dotyczy należy usunąć, przy czym należy pamiętać, iż korzystając z tej opcji w przypadku
wysłania tylko zapytań ofertowych bez publikowania ogłoszenia wartość zamówienia wraz z zamówieniem
dodatkowym nie może przekroczyć 30.000 euro. W przypadku publikacji ogłoszenia ograniczenie do 30.000 euro
nie ma zastosowania.
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