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23.03.2015r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
na świadczenie usługi noclegowej oraz gastronomicznej
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
Ręczyn 26, 59-900 Zgorzelec
Osoba do kontaktu:
Kamila Kowalska
Tel. 668 822 385
biuro@fundacjaprobus.eu
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi noclegowej, wyżywienia oraz wynajęcia Sali szkoleniowej dla uczestników
projektu „Model Współpracy – Standardem działań NGO i JST” realizowanego przez Fundację
Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS oraz partnerów, Fundację Integracji Społecznej ABRAMIS i
powiat zgorzelecki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 5.4.2
rozwój Dialogu Obywatelskiego.
III. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje
1. Świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej (nocleg i wyżywienie). Szkolenie trwa 2 dni,
łącznie 1 nocleg dla 23 osób, w tym 20 uczestników, dwóch trenerów i organizatora.
2. Ośrodek lub hotel powinien posiadać standard - co najmniej trzy gwiazdki i być zlokalizowany
na terenie województwa dolnośląskiego. Budynek ma być przystosowany dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.
3. Zakwaterowanie uczestników odbywa się w trybie natychmiastowym od przybycia do hotelu z
pominięciem zasad ogólnych tj. godziny rozpoczęcia doby hotelowej itp.
4. W

przypadku

dysponowania

ofertą

SPA

(basen,

sauna,

jakuzzi,

itp.)

nieodpłatne

udostępnienie wszystkim uczestnikom szkolenia.
5. Noclegi dla grupy 23 osób zorganizowane w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych.
Wyposażone w łazienkę z WC, pojedyncze łóżka, telewizor, dostęp do Internetu. Dla
organizatora i trenerów wymagany jest pokój jednoosobowy.
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6. Na terenie całego hotelu lub ośrodka wymagany jest zasięg wszystkich czterech największych
sieci komórkowych, co najmniej o standardzie EDGE.
7. Wyżywienie dla grupy 23 osób serwowane w czasie trwania szkoleniowego, obejmuje:
I dzień:

obiad, kolacja, w trakcie trwania szkolenia ciągły serwis kawowy. Kolacja w formie

biesiady. Czas trwania biesiady do godziny 4.00 rano.
II dzień: śniadanie, obiad, w trakcie trwania szkolenia ciągły serwis kawowy.
a) Śniadania w formie bufetu – 2 dania na ciepło, pieczywo, sałatki, warzywa, wędliny, sery,
jogurty, dżemy, mleko, napoje, kawa, herbata.
b) Obiady - 2 dania (zupa, danie główne, napoje) – dania obiadowe nie mogą się powtarzać w
czasie jednego pobytu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ustalania menu z zamawiającym
co najmniej 5 dni przed planowanym przyjazdem.
c) Kolacja w formie biesiady – 2 dania napoje zimne i gorące – (kawa, herbata, soki) oraz
pieczywo, sałatki, warzywa, wędliny, sery, jogurty, dżemy, mleko.
d) Serwis kawowy uzupełniany na bieżąco w godzinach odbywania się zajęć, składający się
z kawy, herbaty (ciepłe napoje – bez limitu), a ponadto wody mineralnej gazowanej
i niegazowanej, dwóch rodzajów soków oraz na osobę: ciasto, ciastka deserowe, owoce.
8. W cenę usługi hotelarskiej należy wliczyć koszty wynajęcia sali szkoleniowej dla 23 osób,
opłatę klimatyczną oraz opłaty parkingowe. Sala wyposażona w stół i krzesła z możliwością ich
zmiany ustawienia, z projektorem multimedialnym, tablicą projekcyjną, tablicami flipchart
(wraz z arkuszami wymiennymi i markerami), dostępem do Internetu oraz z nagłośnieniem
kompatybilnym z komputerem. W sali szkoleniowej dopuszczalne jest przywieszanie do ścian
papieru typu flipchart. Sala ogrzewana i klimatyzowana z dostępem do światła dziennego,
z możliwością zaciemnienia w czasie prezentacji multimedialnej.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia noclegów, wyżywienia oraz sali szkoleniowej w
jednym budynku. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia noclegów i wyżywienia dla
organizatora szkolenia oraz trenerów.
9.

Terminy realizacji usługi: - 25-26 kwietnia 2015 r.

10. Lokalizacja- województwo dolnośląskie.
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11. Płatność- w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku. Zamawiający informuje o
braku możliwości przedpłaty.
IV. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze oferty to: cena usługi (100%)
V. Wymagania od wykonawców (załączniki do formularza oferty):
1. Potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do organu rejestrowego, np. wyciąg z Krajowego
Rejestru Sądowego, inny właściwy rejestr (np. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny
dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób
upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta.
2. Oświadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający posiadany standard hotelu (kategorię
co najmniej trzy gwiazdki).
VI. Okres trwania zamówienia: 25-26 kwietnia 2015r.
VII. Poniższą ofertę należy:
1. Złożyć wraz z załącznikami elektronicznie na adres: biuro@fundacjaprobus.eu,
osobiście lub formie pisemnej na adres Zamawiającego do dnia 31.03.2015 r. do
godziny 12:00. Liczy się data wpływu dokumentów, a nie data nadania. Oferty
złożone po tym terminie, nie zostaną rozpatrzone.
2. Wszystkie dokumenty powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania oferenta
3. W przypadku złożenia Oferty osobiście lub przesłania pocztą/kurierem wymagane
dokumenty należy opakować w kopertę i opisać: „Rozpoznanie cenowe na
świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach szkolenia w
projekcie „Model Współpracy – Standardem działań NGO i JST” i przesłać lub
złożyć w biurze projektu: Biuro Modelu Współpracy, ul. Mickiewicza 13,
59-900
Zgorzelec.
4. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany do podpisania
umowy.
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