Kielce 30.12.2013r.

Zapytanie ofertowe K/U/10/2013
Kierujący zapytanie:
Caritas Diecezji Kieleckiej z siedzibą w Kielcach
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
KRS 0000198087,
NIP 657-038-94-52,
zwane dalej Zamawiającym
Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701
– 705 Kodeksu cywilnego na usługę organizacji szkoleń w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna,
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).
Opis Przedmiotu Zamówienia
W ramach podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności kadry pomocy społecznej, przeprowadzone
zostaną cykle szkoleń upowszechniających rezultaty projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług
pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 - w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym:
opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Przedmiotem zamówienia jest
organizacja 12 trzydniowych szkoleń w zakresie standardów Streetworkingu oraz Modelu Gminny
Standard Wychodzenia z Bezdomności (dalej: Modelu GSWB)
I.
Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem dla uczestników szkoleń i trenerów podczas szkolenia z zakresu Streetworkingu (48h) w
następujących terminach:
Miejsce: Kielce lub okolice (do 25 km od granicy miasta) woj. świętokrzyskie
Termin: 12 – 14.03.2014r. (3grupy)
Miejsce: Kraków lub okolice (do 25 km od granicy miasta) woj. małopolskie
Termin: 02 – 04.04.2014r. (3 grupy)
Ilość osób: 45 osób ( trzy grupy 15-osobowe)
Ilość sal szkoleniowych: 3 dla po jednej sali dla minimum 15 osób
II.
Zapewnienie usługi noclegowej, cateringowej, wynajem sali szkoleniowej wraz z niezbędnym
wyposażeniem dla uczestników szkoleń i trenerów podczas szkolenia z zakresu Model Gminny Standard
Wychodzenia z Bezdomności w następujących terminach:
Miejsce: Kraków lub okolice (do 25 km od granicy miasta) woj. małopolskie
Termin: 05 – 07.03.2014r. (3grupy)
Miejsce: Kielce lub okolice (do 25 km granicy miasta) woj. świętokrzyskie
Termin: 19 – 21.03.2014r. (3 grupy)
Ilość osób: 54 osoby ( trzy grupy 18-osobowe)
Ilość sal szkoleniowych: 3 dla po jednej sali dla minimum 18 osób
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Poniższa specyfikacja obowiązuje dla I i II części zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
1.Ogólne wymagania wobec ośrodka:
obiekt hotelarski/ szkoleniowy/ konferencyjny – o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym
(w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) w przypadku
hotelu lub odpowiadający standardem hotelowi co najmniej 3-gwiazdkowemu w przypadku obiektów
innych niż hotel, posiadający bazę noclegową dla minimum 60 osób, odrębne 3 sale szkoleniowe w „tzw”
podkowę na około 20 osób każda. Nie dopuszcza się możliwości, aby sale szkoleniowe były połączone z
innymi pomieszczeniami w sposób, który powodować będzie zakłócenia w przebiegu szkoleń.
Wykonawca zapewni możliwość nieodpłatnego przechowania bagażu uczestników oraz parking dla
uczestników szkolenia, a także bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ośrodek, w którym
będzie organizowane szkolenie powinien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 0,5 km od
przystanku komunikacji publicznej.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
a) 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji,
b) 55100000-1 Usługi hotelarskie,
c) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe,
d) 55100000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
e) 79951000-5 Usługi w zakresie organizowania seminariów,
3. Termin wykonania zamówienia
Od dnia podpisania umowy do 4 kwietnia 2014 r. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania
dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający
dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji
dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności
muszą:
wykazać się posiadanym minimum 3 –letnim doświadczeniem w realizacji podobnych usług
według załącznika nr 4 niniejszego zapytania:
Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego 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 10% 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
(rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał
odrzuceniu z postępowania.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią któregokolwiek z warunków zostaną pozostawione bez
rozpatrzenia.
5. Uwagi ogólne.
a) W wyniku przeprowadzonej rekrutacji może zmienić się zapotrzebowanie na noclegi z uwagi na
miejsce zamieszkania uczestników oraz trenerów a także na inne elementy składowe zamówienia, które
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mogą ulec nieznacznemu zwiększeniu lub zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega, że ostateczna
kalkulacja wartości zamówienia nastąpi po realizacji usługi w oparciu o stawki jednostkowe i
uzależniona będzie od liczby osób faktycznie uczestniczących w szkoleniu i korzystających z danej
usługi (noclegu, wyżywienia w zakresie śniadań i kolacji).
b) Nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający dostarczy szczegółowy
program szkolenia z zaznaczeniem ostatecznych godzin poszczególnych posiłków, przerw kawowych,
godzin wykorzystania sal szkoleniowych. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić założenia planu
szkolenia.
c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
d) Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy, zgodnie z którą będzie realizowane
zamówienie.
e) Zapłata wynagrodzenia następować będzie z dołu za faktycznie wykonane usługi organizacji szkoleń i
liczbę osób faktycznie korzystających z danej usługi (noclegu, wyżywienia w zakresie śniadań i kolacji).
6. Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy według dołączonego załącznika nr 2 z podaniem cen brutto w złotówkach polskich.
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – według załącznika nr 3.
c) Oświadczenie, że oferent składając ofertę wyraża zgodę na – według załącznika nr 5:
Rezygnację przez Zamawiającego z zamówionych usług lub ich części w terminie do 7 dni przed
realizacją usługi.
Warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym nr K/U/10/2013
Płatność za realizację każdego szkolenia przelewem w terminie 14 dni po podpisaniu protokołu
odbiorczego za szkolenie i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
7. Kryteria oceny ofert:
a) Formalne: spełnienie wymagań określonych w pkt. 4 zapytania wg formuły: „spełnia – nie spełnia”
b) Cena – waga kryterium 100%.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie tego kryterium - oferta z najkorzystniejszą ceną otrzymuje
100 punktów, a każda kolejna otrzymuje punktację pomniejszoną w sposób proporcjonalny w następujący
sposób:

Wyborowi podlega oferta z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegającym odrzuceniu.
Kryterium oceny obowiązuję dla I i II części zamówienia.
Odrzuceniu podlegają oferty:
złożone po terminie,
których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
niezawierające wszystkich dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez
Zamawiającego
nieważne na podstawie przepisów prawa,
zawierająco rażąco niską cenę ( znacznie poniżej cen rynkowych podobnych usług)
8. Informacje końcowe
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty do dnia 14 stycznia 2014 r. drogą mailową
na adres jkowalik@caritas.pl (skany podpisanych dokumentów) lub w biurze Sekretariat Biura Zarządu
Caritas, I piętro, Pl. Marii Panny 1, 25-010 Kielce do godziny 12.00. Decydująca jest data wpływu oferty.
Pytania dotyczące oferty można kierować do
p. Renaty Kaczmarczyk pod nr telefonu 41/334-90-13.
Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany, o
czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania
którejkolwiek z ofert. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL EFS sztywno
skalkulowane kwoty na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający może podjąć indywidualne
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negocjacje dotyczące obniżenia ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Wynikiem negocjacji
będzie możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty z nowa niższą ceną.

Lista załączników:
Załącznik nr 1 : Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik nr 4: Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w realizacji podobnych usług
Załącznik nr 5: Oświadczenie o zgodzie na warunki realizacji zamówienia
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