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UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym  i załączonym 

dokumentach stanowią informacje poufne w rozumieniu art. 721 kodeksu cywilnego. 
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. , z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-247, ul. Flisa 4, 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

pod numerem KRS 0000307055. NIP: 526-25-05-471. REGON: 017184952. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie ma na celu zebranie ofert i wybór wykonawcy, z którym zostanie podpisana 

umowa o świadczenie usług. Umowa (zgodnie z wzorem załączonym do zapytania) zostanie 

podpisana z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie 

kryteriów oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z trzema 

Oferentami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności gdy cena oferty przekroczy 

kwotę określoną w budżecie projektu.  

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności” poprzez: 

a) Umieszczenie zapytania ofertowego na stronie www Zamawiającego oraz w siedzibie 

Zamawiającego  

b) Wysłanie zapytania (w wersji elektronicznej) do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców 

c) Zebranie i ocenę ofert 

d) Wybór Wykonawcy  

e) Sporządzenie protokołu  

f) Poinformowania Oferentów o wynikach postępowania 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert  

są przedstawione w dalszych rozdziałach. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 

Kod CPV 55.27.00.00 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

Kod CPV 55.30.00.00 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

  

 

 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-wynajmu-lub-leasingu-nieruchomosci-innych-niz-mieszkalne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-swiadczone-przez-placowki-oferujace-wyzywienie-i-miejsca-noclegowe
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Uslugi-restauracyjne-i-dotyczace-podawania-posilkow
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie zapewnienie usług 

gastronomicznych, usług hotelowych oraz wynajmu sali szkoleniowej. Wszystkie zamawiane usługi 

realizowane są  w ramach projektu „Trener XXI wieku (nr umowy: DRK/POKL2.2.2-/014/5/14/2012) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.2. 

 

Miejsce świadczenia usługi – Warszawa (maksymalnie 10 km od Dworca Centralnego). 

Grupa docelowa projektu – trenerzy współpracujących z Konsorcjum doradczo-szkoleniowym.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Usługi noclegowe (pokoje jedno i/lub dwuosobowe dla uczestników szkolenia i trenera 

w przeddzień rezerwacji oraz pomiędzy dniami rezerwacji sali szkoleniowej zgodnie  

z harmonogramem) 

2. zakup usług gastronomicznych  (kolacje dla osób nocujących zgodnie z listą noclegową 

przesyłaną przed szkoleniem, obiady dla 100% uczestników, 2 przerwy kawowe w czasie 

każdego dnia rezerwacji sali szkoleniowej) - szczegółowy opis zamówienia znajduje się w 

dalszej części zapytania 

3. wynajem sali szkoleniowej wraz  z jej wyposażeniem w postaci rzutnika multimedialnego, 

ekranu i  flipcharta (zgodnie z harmonogramem realizacji szkoleń przedstawiony przez 

zamawiającego) 

4. parking dla uczestników szkolenia  

 

Szczegółowy opis zamówienia usług gastronimicznych obejmuje: 

1. obiad każdego dnia rezerwacji dla  100 % uczestników szkolenia oraz trenera w postaci zupy, 

II dania oraz napoju (woda, sok) 

2. przerwa kawowa ciągła - we wszystkie dni rezerwacji sali szkoleniowej  

(kawa, herbata, zimne napoje, ciastka/ ciasto) 

3. kolacja dla osób nocujących ( zakłada się korzystanie z noclegu przez 50% uczestników 

szkolenia) 
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W RAMACH  WYKONANIA ZAMÓWIENIA ZAPEWNIONA POWINNA BYĆ: 

1. obsługa kelnerska, niezbędna zastawa porcelanowa/szklana, stoły z nakryciem, zarówno 

podczas przerw kawowych, jak i obiadu. Obiad podawany w formie zasiadanej w 

siedzibie/lokalu Wykonawcy. 

2. klimatyzowana sala szkoleniowa z dostępem do światła dziennego ( o powierzchni min. 

50m2), wyposażona w stoły i krzesła z możliwością ustawiania zgodnie z preferencjami 

trenera oraz w sprzęt niezbędny do prowadzenia szkolenia (rzutnik multimedialny, flipchart, 

pisaki itp.) W sali szkoleniowej dopuszczalne będzie przywieszanie do ścian za pomocą  

specjalnych plastelin  papieru typu flipchart. 

 

TERMIN REALIZACJI USŁUG: 

Zamówienie realizowane będzie w czasie trwania szkoleń zgodnie z poniższym harmonogramem 

realizacji szkoleń .  

22-23.07.2013r. (1 grupa/12 osób) 

25-26.11.2013r. (1 grupa/12 osób) 

09-10.12.2013r. (1 grupa/12 osób) 

16-17.12.2013r. (1 grupa/12 osób) 

9-10.01.2014r. (1 grupa/12 osób) 

16-17.01.2014r. (1 grupa/12 osób) 

30-31.01.2014r. (1 grupa/12 osób) 

6-7.02.2014r. (1 grupa/12 osób) 

13-14.02.2014r. (1 grupa/12 osób) 

6-7.03.2014r. (1 grupa/12 osób) 

20-21.03.2014r. (1 grupa/12 osób) 

9-10.06.2014r. (1 grupa/12 osób) 

16-17.2014r. (1 grupa/12 osób) 

 

Zamawiający zastrzega sobie, że termin realizacji oraz liczba realizowanych szkoleń może ulec 

zmianie (w tym zmniejszeniu). 

 

IV. KRYTERIA DOSTĘPU  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki: 

1. posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 

2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.  

3. jest w stanie zapewnić realizację usług w terminie i zgodnie z wymaganiami wskazanymi 

przez Zamawiającego  
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4. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem i podpisze stosowne 

oświadczenie stanowiące zał. 2 do zapytania 

Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na: 

1. Rezygnację z zamówionych usług przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie 

(załącznik nr 3) 

2. Weryfikację przez Zamawiającego spełnienia kryteriów przedstawianych w ofercie przez 

Oferenta.  

3. Proporcjonalne obniżenie ceny usługi w przypadku pobytu mniejszej liczby odbiorców usług i 

poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcę  przed rozpoczęciem danego szkolenia. 

4. Brak możliwości przedpłaty 

5. Podpisanie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z 

którą będzie realizowana usługa. 

 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

Wykonawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według przyjętych kryteriów opisanych w 

niniejszym Zapytaniu.  

Kryterium Waga 

CENA  
Przeliczane jako koszt wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej (w przeliczeniu na 
jedną grupę) według następujących zasad: 
Wc = C min / Cn x waga 
gdzie: 

 Wc – wartość punktowa ceny, 

 C min – najniższa cena spośród ofert ważnych 

 Cn – cena oferty badanej 
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie wartość brutto określoną w 
załączniku 1 - formularz ofertowy  

50% 

POTENCJAŁ TECHNICZNO–ORGANIZACYJNY  

Oceniane na podstawie przedstawionej oferty zawierającej m.in: standard 

hotelu (ilość gwiazdek *), liczbę i powierzchnię sal szkoleniowych, w tym 

wielkość i wyposażenie sali dedykowanej na szkolenia Zamawiającego. 

50% 

 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza tj. uzyskała 

największą liczbę punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.  
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VI. Wymagania dotyczące składanych ofert 

Dokumenty jakie winien dostarczyć Wykonawca składając ofertę: 

A. Wypełniony i podpisany załącznik do niniejszego zapytania (załącznik nr 1- formularz 

ofertowy) 

B. Podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym (załącznik nr 2) 

C. Krótka prezentacja Oferenta zawierająca m.in.  

a. informację nt. ilości miejsc noclegowych, sali szkoleniowej dedykowanej do realizacji 

usługi (dokładna informacją nt. wielkość sali oraz jej zdjęcie) 

b. opis atrakcji na terenie hotelu. 

c. ofertę wyżywienia z opisem 

Oferty na zapytanie można składać w firmie papierowej na adres Zamawiającego i/lub w formie 

elektronicznej na adres malgorzata.boguslawska@weknowhow.pl 

W przypadku składania oferty w formie papierowej, oferta powinna być trwale spięta (zbidnowana, 

zszyta) i parafowana na każdej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. 

Oferty składane za pośrednictwem poczty e-mail muszą być przesłane w formie zeskanowych 

dokumentów zawierających podpisy osób reprezentujących Oferenta.  

Oferty można składać do dnia 18 lipca 2013r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą 

podlegały ocenie 

Oferent może, po złożeniu oferty, bez uszczerbku dla siebie, zmodyfikować lub wycofać swoją ofertę 

za pisemną prośbą, pod warunkiem, że prośba taka zostanie doręczona przed datą i godziną 

wskazaną w zdaniu poprzednim. Po wycofaniu swojej oferty oferent może dostarczyć nową ofertę 

pod warunkiem, że nastąpi to przed upływem terminu składania ofert ustaloną datą dostarczenia 

ofert. 

Oferta powinna być wiążąca przez okres nie krótszy niż 90 dni od terminu składania ofert 

określonego powyżej. 

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia mogą być udzielane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Treść wyjaśnień zostanie uwzględniona przy dokonywaniu oceny oferty. 

 

mailto:malgorzata.boguslawska@weknowhow.pl
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Zamawiający może uznać za nieważną ofertę Wykonawcy, który: 

 w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wyrządził 
Zamawiającemu szkodę lub pozostaje z Zamawiającym w sporze przed sądem lub innym 
organem orzekającym, 

 zaoferował nierealne warunki wykonania zamówienia pod względem jakościowym, 
terminowym lub cenowym albo zakres zamówienia przekracza w sposób oczywisty jego 
możliwości organizacyjne i wykonawcze, 

 złożył ofertę nie odpowiadającą warunkom określonym w Zapytaniu Ofertowym, 

 znajduje się w likwidacji lub w upadłości, lub z informacji posiadanych przez Zamawiającego 
wynika, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne 
wykonanie zamówienia, 

 złożył ofertę po terminie.  

Złożenie przez Wykonawcę dokumentów fałszywych, stwierdzających nieprawdę lub nierzetelnych 

oświadczeń mających istotne znaczenie dla Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 

dalszego postępowania.  

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Zamawiający akceptuje jedynie następujące, standardowe warunki płatności: 

1. Faktura płatna w terminie nie krótszym niż ciągu 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury 

2. Faktury mogą być wystawiane jedynie po wykonaniu usługi i dostarczeniu wymaganej 
dokumentacji do Zamawiającego 

3. Faktury mogą być wystawiane na realizację pojedynczych usług (po każdej zrealizowanej 
usłudze) lub zbiorczo miesięcznie (zawierają szczegółową specyfikację) 

4. Warunki zaproponowane przez Oferenta nie mogą być gorsze od podanych powyżej. 

 

Z poważaniem, 

Małgorzata Bogusławska  

Kierownik Projektu   

Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A. 

Projekt „Trener XXI wieku”  
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Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  

 
OFERTA  

w postępowaniu na realizację usługi w zakresie zapewnienie usług gastronomicznych, usług 

hotelowych oraz wynajmu sali szkoleniowej w projekcie „Trener XXI wieku” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS/2.2.2/V/2013/5) 

 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   

Nazwa Oferenta 
 

Adres Oferenta 
( wraz  telefonem, faksem oraz mailem) 

  

 

 

 

 

 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU OFERENTA 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu/faxu  

Adres e-mail  

 

 

Ja niżej podpisany, odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w 

formie zapytania ofertowego nr EFS/2.2.2/V/2013/5 w zakresie zapewnienia usług gastronomicznych 

oraz wynajmu sali szkoleniowej w projekcie „Trener XXI wieku” współfinansowanego ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję/oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia w następujących cenach: 

usługa Jednostka 
miary 

Wartość netto PLN 
(bez podatku VAT) 

Wartość oferty 
brutto PLN 

(z podatkiem VAT) 

Specyfikacja  
( dodatkowe 
informacje o 

wycenionej usłudze) 

Przerwa kawowa osoba    

Całodzienna 
przerwa kawowa 

osoba    

Obiad osoba    

Kolacja osoba    

Wynajem sali 
szkoleniowej 

1 dzień  
(8 h) 

   

Wynajem rzutnika 
multimedialnego 

- 1 dzień 

1 dzień  
(8h) 

   

Koszt parkingu dla 
uczestników 

szkoleń 
godzina    

Koszt parkingu dla 
uczestników 

szkoleń 
doba    

Nocleg w pokoju 
dwuosobowym  

( 1 doba) 
osoba    

Nocleg w pokoju 
jednoosobowym 

( 1 doba) 

osoba    
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Konsorcjum doradczo-szkoleniowe S.A.  

z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-247, ul. Flisa 4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000307055.  

NIP: 526-25-05-471. REGON: 017184952.Opłacony kapitał zakładowy: 818.100,00 PLN.  

Tel: +48 22 577 40 40, fax +48 22 577 40 47. 

Ponadto, ja/my niżej podpisany/i oświadczam/y w imieniu przedsiębiorcy, którego reprezentujemy 

(zwanego dalej „Oferentem”), że: 

a. podane ceny będą stałe w trakcie obowiązywania umowy, w cenie naszej oferty zostały 
uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

b. akceptujemy warunki realizacji zamówienia 
c. akceptujemy warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym 
d. Oferent gwarantuje wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego 
e. niniejsza oferta jest ważna przez 90 dni od daty, w której upływa termin składania ofert 
f. w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą umowę Oferent zobowiązuje 

się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  
g. Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej 

przedmiotem zamówienia, 
h. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
i. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

 

Oświadczamy, że wszystkie podane wyżej informacje oraz wszystkie przedstawione dokumenty i 

oświadczenia są zgodne z prawdą. 

 

………………………………………………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 

 

 

 ……...........................                        

Pieczęć Wykonawcy       
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Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

 

 
 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 
 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem – 

Konsorcjum doradczo-szkoleniowy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Flisa 4.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Podmiotu lub osobami wykonującymi 

w imieniu Podmiotu 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 5 % 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 lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

………………………………………………………………………. 

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 

 

 

 ……...........................                        

Pieczęć Wykonawcy       
 


