ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2017/FIKA z dnia 16.10.2017 roku
dotyczące wynajmu sal 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.
III.
1.

Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

70220000-9 – Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.
2.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Wynajem sal na terenie powiatu bartoszyckiego, mrągowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, olsztyńskiego
(poza gminami z MOF Olsztyn), wraz z wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkoleń, warsztatów,
mediacji, warsztatów i doradztwa specjalistycznego grupowego oraz indywidualnego w ramach projektu
„Rodzina bliżej siebie” w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31/10/2020 roku. Łączna ilość godzin
we wszystkich powiatach wynosi max. 2040 (max. 408 godzin na jeden powiat).
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usługi w szczególności obejmuje wynajem sal o następujących cechach:
a)
b)
c)
d)
e)

powinna być przystosowana dla grupy liczącej średnio 24 uczestników + 1 osoba prowadząca;
w sali powinny być co najmniej: duże stoliki i krzesła dla uczestników i osoby prowadzącej;
musi być wydzielone miejsce do ustawienia stołu na serwis kawowy;
dostępna dla osób z niepełnosprawnościami;
dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu prze
osobę prowadzącą;
f) zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub
przebywania osób nie biorących udziału w zajęciach);
g) miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej;
h) sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety dostosowanej do potrzeb osób
niepełnosprawnych, usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie sali;
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i)

sala musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane pomieszczeniom,
w którym będą prowadzone zajęcia;
j) wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez
wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu zajęć;
k) wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość oznakowania pomieszczeń, w których będą
prowadzone zajęcia;
l) zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania innych terminów realizacji usługi, w celu
prawidłowej realizacji projektu, po wcześniejszym zawiadomieniu Wykonawcy;
m) zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do niedzieli w godzinach przedpołudniowych i/lub
popołudniowych;
n) realizacja zamówienia przewidziana od dnia podpisania umowy do 31 października 2020 roku,
z zastrzeżeniem, że termin realizacji umowy może ulec zmianie.
IV.

Przygotowanie i złożenie oferty:
1.

Termin realizacji usługi

Spotkania grup samopomocowych, warsztaty, mediacje, doradztwo specjalistyczne grupowe oraz
indywidualne prowadzone będą przez cały czas trwania projektu.
V.
1.
2.
3.

4.

Składanie ofert
Termin składania ofert upływa 26.10.2017 roku do godz. 10.00.
Miejscem składania ofert jest biuro Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, ul. Tarasa Szewczenki 1,
10-274 Olsztyn,
Dopuszczalna forma składania ofert: przesyłka pocztowa skierowana na adres biura Fundacji „Inicjatywa
Kobiet Aktywnych”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10-274 Olsztyn lub w formie skanów na adres mailowy:
rodzinablizejsiebie2@gmail.com.
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VI.
1.
2.
3.
4.

Sposób i kryteria wyboru ofert
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona
powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest CENA (100%).
Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący
sposób:
C=

Cena oferty z najniższą ceną x 100
Cena oferty ocenianej

C = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena oferty
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów
(maksymalnie 100 punktów).
5.
6.

W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wyboru Wykonawcy o wyższych standardach usług zapewnionych podczas pobytu uczestników.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 4 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
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VII.
1.
2.

Wymagane dokumenty.
Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik numer 2).

VIII.
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 ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji,
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

Załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie (Załącznik numer 2).

Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
Ul. Hanowskiego 9/42 10-687 Olsztyn
Tel: 503-680-500 e-mail:fika.olsztyn@gmail.com
www.fika.pl

Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Ul. Tarasa Szewczenki 1 10-274 Olsztyn
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
www.ocop.olsztyn.pl

