
	
	
	

		
	 	 	 	 	 	 Cmolas,	dnia	27.04.2018	r.	

ROZEZNANIE	RYNKU	NA	USŁUGI:	

	WYNAJMU	SAL	SZKOLENIOWYCH	WRAZ	Z	WYPOSAŻENIEM	I	CATERINGIEM	ORAZ	NOCLEGÓW		

I	WYŻYWIENIA	DLA	UCZESTNIKÓW	WARSZTATÓW	

	

W	 związku	 z	 realizacją	 przez	 Centrum	 Animacji	 Społecznej	 projektu	 pn.	 „Zintegrowani”	 realizowanego		

w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Podkarpackiego,	 Działanie	 8.1	 Aktywna	

Integracja	 Społeczna	 osób	 zagrożonych	 ubóstwem	 lub	 wykluczeniem	 społecznym	 prosimy		

o	 przedstawienie	 w	 ramach	 rozeznania	 rynku	 oraz	 w	 celu	 oszacowania	 wartości	 zamówienia	 wstępnej	

kalkulacji	ceny.	

I. DANE	ZAMAWIAJĄCEGO		

Centrum	Animacji	Społecznej	z	siedzibą	w	Cmolasie	273,	36-105	Cmolas.	

II. TRYB	UDZIELENIA	ZAMÓWIENIA		

Postępowanie	 prowadzone	 w	 trybie	 udzielenia	 zamówienia	 dla	 wydatków	 o	 wartości	 od		

20	 tys.	 PLN	 netto	 do	 50	 tys.	 PLN	 netto	 włącznie	 tj.	 bez	 podatku	 od	 towarów	 i	 usług	 (VAT),	

przeprowadzane	 zgodnie	 z	 Wytycznymi	 w	 zakresie	 kwalifikowalności	 wydatków	 w	 ramach	

Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego,	 Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 oraz	

Funduszu	 Spójności	 na	 lata	 2014-2020	 Ministerstwa	 Rozwoju	 (z	 dnia	 19	 lipca	 2017	 r.).		

Niniejsze	 postępowanie	 ofertowe	 nie	 jest	 prowadzone	 w	 oparciu	 o	 przepisy	 ustawy	 z	 dnia		

29	stycznia	2004	roku	Prawo	zamówień	publicznych.		

III. OPIS	PRZEDMIOTU	ZAMÓWIENIA		

Zamówienie	dotyczy:	SALE	SZKOLENIOWE	

Kod	CPV:	55120000-7	Usługi	hotelarskie	w	zakresie	spotkań	i	konferencji	

1. Wynajem	sali	na	czterodniowe	warsztaty:			

• warsztaty	realizowane	będą	łącznie	dla	8	grup	po	10	osób,		

• sala	szkoleniowa	oraz	miejsce	na	catering	szkoleniowy	powinny	znajdować	się		w	jednym	

budynku,			

• warsztaty	będą	odbywały	się	w	dni	powszednie,	w	okresie	od	maja	2018	r.	do	marca	2019	r.,			

• dokładne	terminy	warsztatów	zostaną	ustalone	z	wybranym	wykonawcą.	
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2. Standard	 sali:	 sala	 powinna	 spełniać	 wszystkie	 wymagania	 bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy	

stawiane	 pomieszczeniom,	 w	 których	 organizowane	 są	 warsztaty/szkolenia.	 W	 przypadku	 nie	

spełnienia	 standardów	 (czyste	 ściany,	 czysta	 podłoga/wykładzina,	 pomieszczenie	 z	 oknami,	

nieuszkodzone	meble,	klimatyzacja,	winda/	w	przypadku	sali	na	piętrze)		Zamawiający	zastrzega	

sobie	prawo	do	rezygnacji	z	oferty.	

3. Wyposażenie	 sali:	 sprzęt	 multimedialny	 niezbędny	 do	 przeprowadzenie	 warsztatów:	 laptop,	

projektor	multimedialny,	 ekran	 lub	 biała	 (bardzo	 jasna)	 ściana,	 łącze	 internetowe	 (stałe,	wi-fi),	

inne	dodatkowe	elementy:	flipchart	i	flamastry	(uzupełniane	w	razie	potrzeby).	

4. Uczestnikami	warsztatów	będą	osoby	niepełnosprawne	w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym,	

dla	osób	z	niepełnosprawnością	ruchową	Wykonawca	zapewni	im	dostęp	do	Sali.		

5. Dostępność	sali	na	szkolenia	w	godzinach:	8.00	–	18.00.		

6. Zapewnienie	osoby	z	obsługi	do	bieżącego	rozwiązywania	ewentualnych	problemów	

technicznych	itp.	w	trakcie	szkolenia.		

7. Możliwość	przyklejenia	lub	umieszczenia	w	inny	sposób	przy	drzwiach,	na	drodze	do	sali	i	w	

salach	plakatu,	programu	szkolenia,	itp.	

Zamówienie	dotyczy:	WYŻYWIENIE	
Kod	CPV:	55300000-3	Usługi	restauracyjne	i	dotyczące	podawania	posiłków	
	
Usługa	powinna	obejmować	(wymagania	minimalne):			

1. serwis	kawowy	powinien	składać	się	z	gorących	napojów	(kawa	wydawana	z	ekspresu	

przelewowego,	herbata	czarna,	herbaty	smakowe,	mleko),	wody	mineralnej,	soków,	ciast,	ciastek	

oraz	słonych	przekąsek.	

2. ciepły	posiłek	dwudaniowy	(obiadokolacja),	obejmujący	nie	mniej	niż:	

• zupę	(200	ml	na	osobę),		

• drugie	danie	(na	osobę	mięso	lub	ryba	150-200	g,	ziemniaki	lub	ryż	150	g,	surówka	i/lub	

sałatka	150-200	g;	w	przypadku	osób	o	szczególnych	wymaganiach	żywieniowych,	np.	

wegetarian	porcja	na	osobę	to	300-350	g	dania,	surówka	i/lub	sałatka	150-200	g),		

• napój	(0,33	l	na	osobę),	

															Wymagania	dot.	serwisu	kawowego:	

1. będzie	realizowany	w	sąsiedztwie	sali	szkoleniowej,		

2. będzie	realizowany	w	czasie	1	do	2	przerw	w	warsztatach,	
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3. uczestnicy	warsztatów	sami	korzystają	z	serwisu	bez	dodatkowej	obsługi	ze	strony	Wykonawcy,	

4. do	serwowania	kawy	Wykonawca	dostarczy	termosy,		

5. kawa	i	herbata	mogą	być	serwowane	w	naczyniach	szklanych	lub	jednorazowych.		

6. przerwa	kawowa	powinna	być	przygotowana	na	przyjazd	uczestników	szkoleń,	nie	później	niż	pół	

godziny	przed	rozpoczęciem	szkolenia.	

															Wymagania	dot.	ciepłego	posiłku	(obiadokolacja):		

1. Dostarczone	dania	i	produkty	muszą	być	świeże	i	ciepłe.		

2. Posiłek	może	być	dostarczony	do	miejsca	szkolenia	w	jednorazowych	termicznych	opakowaniach	lub	

dowieziony	i	podany	na	zastawie	stołowej.		

3. Posiłki	powinny	być	serwowane	o	wskazanej	przez	Zamawiającego	porze.	

4. Zamawiający	 na	 2	 (dwa)	 dni	 przed	 szkoleniem	 otrzyma	 2	 propozycje	 menu	 do	 wyboru.	

Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 możliwość	 zwiększenia	 lub	 zmniejszenia	 liczby	 ciepłych	 posiłków		

o	 maksymalnie	 2	 sztuki,	 o	 czym	 poinformuje	 Wykonawcę	 na	 1(jeden)	 dzień	 przed	 planowym	

terminem	realizacji	usługi.		

Wykonawca	 zapewni	 naczynia	 i	 sztućce	 niezbędne	 do	 serwowania	 i	 podania	 posiłków	 oraz	

serwisu	 	 kawowego.	 Ponadto	Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 do	 uprzątnięcia	 resztek	 pożywienia	

oraz	naczyń	po	posiłku	i	serwisie	kawowym.		

Wyżywienie	 musi	 być	 zapewnione	 w	 tym	 samym	 budynku	 co	 sala	 szkoleniowa.	

Usługi	 realizowane	 będą	 na	 terenie	 województwa	 podkarpackiego	 powiat	 kolbuszowski,		

rzeszowski.	

Planowany	 czas	 trwania	 zamówienia	 to	 8	 grup	 po	 4	 dni	 każda	 –	 razem	 32	 dni.		

Przedmiot	zamówienia	będzie	realizowany	w	okresie	od	dnia	zawarcia	umowy,	nie	wcześniej	niż		

od		15		maja	2018r.	do		marca	2019	r.		

Usługi	 dotyczyć	 będą	 łącznie	wyżywienia	 dla	 osób	 (+/-	 2	 )	 –	 razem	 240	 osobodni	 wyżywienia.		

Zamówienie	dotyczy	ogółem		32	dni	szkoleniowych	dla		80	osób.	

																							Zamówienie	dotyczy:	NOCLEGI	ZE	ŚNIADANIEM	
		 								Kod	CPV:	55110000-4	Hotelarskie	usługi	noclegowe	
	

1. Pokoje	maksymalnie	dwu	lub	trzy	osobowe	z	łazienką	dostosowaną	do	osób	niepełnosprawnych.	
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2. W	 przypadku	 zaistnienia	 sytuacji	 uczestnictwa	 w	warsztatach	 nieparzystej	 liczby	 osób	 pod	

względem	płci,	Oferent	zapewni	pokój	jednoosobowy	dla	kobiety	lub	mężczyzny,	w	zależności	od	

potrzeb.	

3. Szczegółowe	zapotrzebowanie	będzie	zgłaszane	na	bieżąco	przed	szkoleniami.		

4. Pokoje	powinny	znajdować	się	w	tym	samym	budynku	co	szkolenia.		

5. Śniadanie	w	cenie	noclegu.		

STANDARDY	Sale	szkoleniowe,	posiłki	i	noclegi	mają	być	zapewnione	w	hotelach	3-	gwiazdkowych	lub	

obiektach	o	nie	mniejszym	standardzie.		

IV.	FORMA	I	MIEJSCE	SKŁADANIA	OFERT:		

							Oferty	należy	składać	poprzez	jeden	z	poniżej	wskazanych	sposobów:		

1. drogą	elektroniczną	(skan	dokumentów)	na	adres	e-mail:	fundacjacas@wp.pl;	

2. osobiście	w	Biurze	Projektu:	Cmolas	273,	36-105	Cmolas;	

3. pocztą	lub	kurierem	na	adres	Biura	Projektu:	Cmolas	273,	36-105	Cmolas	(decyduje	data	i	

godzina	wpływu	oferty	do	Zamawiającego	przez	jeden	z	powyżej	wskazanych	sposobów).		

4. Termin	złożenia	oferty:	do	dnia	04.05.2018	r.	do	godz.	15.30		

5. Oferta	musi	zawierać	wypełniony	formularz	ofertowy	zgodny	ze	wzorem	określonym		

w	Załączniku	nr	1	do	Zapytania	ofertowego.	

6. Oferty	niekompletne	lub	niezgodne	z	warunkami	udziału	w	postępowaniu,	będą	odrzucone.	

7. Koszty	przygotowania	oraz	dostarczenia	oferty	ponosi	Wykonawca.		

W	sprawach	związanych	z	zapytaniem	ofertowym	proszę	kontaktować	się	z	osobą	wyznaczoną	do	

kontaktów	roboczych	związanych	z	zapytaniem	ofertowym:	Aleksandra	Weremczuk.	
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	 Załącznik	nr	1	do	zapytania	ofertowego	

FORMULARZ	OFERTY	

dotyczący	 wynajmu	 sal	 szkoleniowych	 wraz	 z	 wyposażeniem	 i	 cateringiem	 oraz	 noclegów	 i	 wyżywienia	

uczestników	 warsztatów	 80	 osób	 niepełnosprawnych	 w	 stopniu	 umiarkowanym	 lub	 znacznych	 w	 ramach	

projektu	 pn.	 „Zintegrowani”	 o	 numerze	 RPPK.08.01.00-IP.01-18-019/17	w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	

Operacyjnego	Województwa	Podkarpackiego,	Działanie	8.1	Aktywna	Integracja	Społeczna	osób	zagrożonych	

ubóstwem	lub	wykluczeniem	społecznym.	

Imię	i	nazwisko	Oferenta:	……………………………………………………………………………	
	
Adres:	………………………………………………………………………………………………….	
	
Telefon:…………………………………………………………………………………………………	
	
Kalkulacja	kosztów:		

Usługa	 Koszt	jednostkowy	 Ilość	 Koszt	całościowy	

Koszt	netto	 Koszt	brutto	 Koszt	netto	 Koszt	brutto	

Usługa	wynajmu	Sali	

(24h	x	8	gr)	

	 	 192	h	 	 	

Usługa	cateringowa	

(3	zestawy	x	80	os.)	

	 	 240	osobodzień	 	 	

Usługa	noclegowa	ze	

śniadaniem		

(3	noc.	x	80	os.)	

	 	 240	osobonoc	 	 	

Całkowity	koszt	zamówienia	 	 	

JEDNOCZEŚNIE	OŚWIADCZAM/Y,	ŻE:		

1. Miejscem	 świadczenia	 usług	 cateringowych,	 noclegowych	 oraz	 wynajęcie	 sali	 szkoleniowej	

będzie:…………………………………………………………………………………………………………………..(nazwa	obiektu	i	adres)	

2. Posiadamy	uprawnienia	do	wykonywania	działalności	 i	 czynności	w	zakresie,	w	 jakim	ustawy	nakładają	

obowiązek	posiadania	 takich	uprawnień,	niezbędną	wiedzę	 i	 doświadczenie	oraz	odpowiedni	potencjał	

techniczny.		

3. Znajdujemy	się	w	sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej	zapewniającej	wykonanie	zamówienia.	


