ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/2018/FIKA z dnia 09.04.2018 roku
dotyczące realizacji organizacji 5 – dniowego (4 doby) wyjazdu rodzinnego dla uczestników projektu
połączonego z warsztatami motywacyjnymi w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
I.
Zamawiający:
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Hanowskiego 9 / 42, 10-687 Olsztyn
Strona internetowa: www.fika.pl
Adres e-mail: fika.olsztyn@gmail.com tel. 503 680 500
II.

Podstawy i tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie”, dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie
RPWM.11.02.00 "Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie
RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.
2. Postępowanie 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.
3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z późn. zm.
III.

Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

Kod CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez hotele oferujące usługi hotelarskie,
restauracyjne i handlu detalicznego w miejscowości oddalonej w granicach do 50 km od Miasta
Olsztyn położonego w województwie warmińsko-mazurskim, dotycząca obsługi pięciodniowego
wyjazdu rodzinnego dla 40 osób połączonego z warsztatami motywacyjnymi. W wyjeździe
rodzinnym uczestniczyć będą zarówno uczestnicy i uczestniczki p r o jektu pt.: „Rodzina bliżej
siebie" jak i osoby z i c h otoczenia.
2.2 Wymagania - pokoje dwu, trzy, cztero osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Hotel musi posiadać
salę do prowadzenia warsztatów.
2.3 Usługa gastronomiczna – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pełnego menu
przewidzianego na każdy dzień do akceptacji Zamawiającego, co najmniej na 4 dni przed przyjazdem
grupy uczestników. Menu każdego dnia musi być inne, z uwzględnieniem sugestii Zamawiającego.
2.4 Obiad – minimalne wymagania: możliwość wyboru z co najmniej 2 rodzajów dań (jedno mięsne, jedno
bezmięsne), 2 rodzajów surówek, 2 rodzajów zup. W ramach obiadu podane zostaną napoje; woda
gazowana i niegazowana, kompot.
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2.5 Kolacja - jedno danie gorące dla uczestnika oraz przekąski zimne, pieczywo jasne, ciemne, napoje
gorące: herbata/kawa, cytryna, cukier, śmietanka, soki,
2.6 Organizator powinien również uwzględnić potrzeby małych dzieci, które będą uczestniczyć w
wyjeździe.
2.7 Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w terminie do
14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
IV.

Cele wykonania przedmiotu zamówienia::

Wspólne wyjazdy rodzinne, mają na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy
lub kształtowaniu postaw służących polepszeniu funkcjonowania rodziny. Wyjazd umożliwi Uczestnikom
dorosłym na udział w zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i komunikacyjne. Wyjazd umożliwi
uczestniczenie rodzin w formach konstruktywnego i wspólnego spędzania czasu, poznania innych rodzin i
wymiany doświadczeń, a także rozwoju posiadanych umiejętności wychowawczych. Wyjazd umożliwi również
Uczestnikom i ich rodzinom poznanie nowych miejsc, atrakcyjnych turystycznie.
V.

Termin realizacji usług

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie około jednego miesiąca, preferowany termin, to:
 02 – 06.05.2018 r.
VI.
Wymagania stawiane wykonawcom
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
a/ doświadczenie w świadczeniu usług przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
b/ nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z 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.
VII.
Składanie ofert
1. Termin składania ofert upływa 17.04.2018 roku,
2. Miejscem składania ofert jest biuro Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych , ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn,
3. Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres biura Fundacji ul. Tarasa
Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn, w formie skanów, na adres mailowy rodzinablizejsiebie2@gmail.com lub
osobiście pod wskazany wyżej adres, w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 15.00.
4. Oferent może przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
VIII.
Sposób i kryteria wyboru ofert.
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona
powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
3. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest:

Cena brutto (80%) – max. .80 pkt.
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Doświadczenie (20%) – max. 20 pkt.

Punkty za doświadczenie: ilość lat świadczenia usług oferujących wyżywienie i miejsca noclegowe
4. Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący
sposób:
Punkty za kryterium „cena”:
C = Cn / Co * 80
Cn - cena oferty najkorzystniejszej/najniższej

Co – cena oferty rozpatrywanej

C = Liczba punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium „Cena”
Punkty za kryterium „Doświadczenie”:
Wykonawca, który wykaże największe doświadczenie (liczba lat) otrzyma 20 punktów w tym kryterium.
Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do liczby godzin wskazanych przez siebie
usług.
D = Do * 20 / Dn
Do – liczba lat oferty rozpatrywanej

Dn – liczba lat najkorzystniejsza

D = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie doradcy”
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maksymalnie
100 punktów).
1.
5.

W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wyboru Wykonawcy z większym doświadczeniem.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 4 dni od zakończenia przyjmowania ofert.

IX.
Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik numer 2),
3. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie (Załącznik numer 3),
X.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Pozostałe postanowienia
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje
o dokonanym wyborze zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje
Zamawiający.
W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.
W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zawartej umowie w zakresie:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych,
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b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy
nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, bądź konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem
zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest
zamówienie,
c) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi podanej w opisie przedmiotu zamówienia.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie (Załącznik numer 2),
3. Oświadczenie potwierdzające doświadczenie (Załącznik numer 3),
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