
Zapytanie ofertowe nr 2l20t7
z dnia 29 grudnia 2aL7

Zamawiający:
Fundacja Kreatywny Umysł z siedzibą w Bielicach pod numerem 78 13-330 Krotoszyny NlP:
87 7 -L47 -82-87 REGoN 364L47 362.

przedmiot zamówienia:
Wynajem miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem na kolonie letnie dla dzieci w wakacje
2018 roku.

l. Zakres zamówienia:
1. Zakwaterowanie dzieci (maksymalnie 120 osób w wieku 7-16 lat) podczas dwóch

bezpośrednio następujących po sobie lO-dniowych turnusów (maksymalnie 60 osób w
jednym turnusie) w miejscowości na Mazurach w dniach między 2L.O7.2O18r. a

08.08.2018r. w budynkach murowanych (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo
budowtane) w pokojach maksymalnie 4-osobowych; teren ośrodka ogrodzony, dostępny
w pokoju węzeł sanitarny wyposażony w natryski i WC. Woda ciepła bez ograniczeń.
Przez lO-dniowy turnus należy rozumieć: kolacja - dzień pierwszy, pobyt (9 noclegów, 9
dni z całodziennym wyżywieniem), śniadanie i prowiant na drogę - dzień ostatni. Obiekt
kolonijny nie może być oddalony od jeziora o więcej niż 1000 metrów;

2. Zapewnienie całodziennego wyżywlenia (4 positki dziennie: śniadania, obiad, kolacja oraz
drugie śniadanie lub podwieczorek). Posiłki powinny mieć zachowane normy kalorii,
składniki pokarmowe, wartości odżywcze, mineralno-witaminowe obowiązujące przy
żywieniu dzieci i młodzieży.

3. Zapewnienie dostępu do obiektów sportowych, świetlic oraz innych oblektów kulturalno-
sportowych znajdujących się na terenie ośrodka;

4. Zapewnienie dostępu do basenu krytego lub odkrytego;
5. Zapewnienie całodobowej opiekl lekarskiej i pieIęgniarskiej;
6. Zapewnienie nadzoru ratownika nad dziećmi korzystającymi z kąpieli na strzeżonych

kąpieliskach i/lub na basenie;
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej miejsc zaproponowanych

przez Wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci zarówno przed dokonaniem
wyboru oferty, jak i przed podpisaniem umowy oraz po jej podpisaniu.

ll. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch bezpośrednio następujących po sobie 10-

dniowych turnusach między 21,.07.21t8r. a 08.08.2018r. - 19 dni.

llt. Kryteria oceny ofeń i ich znaczenie
Cena oferty - 6O% (maksymalnie 60 punktów)
Ocena standardu obiektu - 40% (maksymalnie 40 punktów)
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Kryterium - cena oferty - maks. 60 punktów

cena oferowana minimalna
Liczba punktów = x 100 x waga 6O%o

cena badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów; punkty dla pozostaĘch ofert zostaną obliczone
przy zastosowaniu powyższego wzoru.

Kryterium - ocena standardu obiektu - maks. 20 punktów
a) za ilość osób w pokojach, w których przebywać będą uczestnicy kolonii:

2 osoby - 12 pkt
3osoby-6pkt
4osoby-3pkt

w przypadku, gdy do dyspozycji uczestników kolonii będą pokoje z różną ilością
łóŻek, przyznana w tym podkryterium punktacja, zostanie obliczona jako średnia z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

dostęp do basenu odkrytego na terenie ośrodka - 2 pkt
dostęp do basenu krytego na terenie ośrodka - 6 pkt

Wszystkie dane wymagane do przyznania oceny w tym kryterium wykonawca
zobowiązany jest zawrzeć w oświadczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
zaproszenia.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bi]ans punktowy (łączna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria) zostanie uznana za
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który
uzyska najwyższą ilość punktów.

lV. Warunki spełnienia udziału w postępowaniu
1. Udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
upływem terminu sktadania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonują, przynajmniej 3 usługi dot. organizowania kolonii letnich dla
minimum 40 dzieci wrazz zapewnieniem noclegów, wyżywienia;
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą uczestnlczyć w
wykonywaniu zamówienia, a osoby te posiadają wymagane uprawnienia;
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto
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V. lstotne informacje dla Wykonawców
1,. Wykonawcy przygotowują iskładają oferty na swój koszt.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Cena oferty musi uwzg!ędn|ać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem

zamówienla, cena może być tylko jedna i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
naliczeniem należnego podatku VAT.

4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
5. Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny

netto i brutto.
6. Cenę ofertową należy obliczyć drogą ryczałtową.
7. Termin związania ofertą - 30 dni liczonych od upływu terminu do składania ofert.
8. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby i zdolny jest do prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą
starannością.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompetentne
wykonywanie przedmiotu umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela
odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, z możliwością kontaktu przez telefon,
faks lub e-mail.

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie przy pomocy
wykwalifikowanych pracowników, dysponujących odpowiednim doświadczeniem
niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy i oświadcza, że będzie ponosił
odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszelkich osób, którymi będzie posługiwać
się przy realizacji umowy, jak za swoje działania lub zaniechania.

12. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o
Zamawiającym, oraz innych informacji jakie uzyskał w zwlązku z realizacją niniejszej
umowy bez względu na sposób iformę utrwalenia i przekazania.

13. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawtającym, w celu
koordynowania prawidłowego przebiegu usługi oraz wykonania przedmiotu umowy
zgodn ie z wytycznymi Zamawiającego.

Vl. Wykonawca skladająry ofeńę dołącza następujące dokumenĘ:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1;

ż. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawionego nie wcześniej niż 6 mlesięcy przed upĘwem terminu składania ofert;

3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
oświadczenie, że uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie tub rozłożenie na
raty zaległych płatności tub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie usług
polegających zorganizowaniu kolonii letnich dla minimum 40 dzieci wraz z zapewnieniem
noclegów, wyżywienia. Wzór wykazu stanowi Załączniknr 2
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5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00

złotych (słownie: sto tysięcy złotych).
6. Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że

oferowane usługi odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. Do oferty naIeży
załączyć:

a. Wykaz będących w dyspozycji wykonawcy budynków kolonijnych - według wzoru
sta nowiące go Zalącznik n r 3;

b. Wykaz liczby pokoi, w których rozlokowani będą uczestnicy kolonii, ze
wskazaniem ilu osobowe są to pokoje oraz czy są wyposażone w łazienki - według
wzoru stanowiącego Zalącznik nr 3;

c. Wykaz obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-sportowych dostępnych
d|a kolonistów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.

Vll. Sposób przygotowania oferty cenowej
L. Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej lub drogą pocztową na adres

siedziby fundacji;
2. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyfrowo i słownie;
3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
4. Ofertę należy przygotować na załączonym do niniejszego zaproszenia wzorze dla

propozycjicenowej - załącznik nr 1;

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać zlożoną przez siebie ofertę przed

ostatecznym terminem składania ofert.

Vlll. Miejsce itermin składania ofeń
1. Ofertę cenową należy zlożyć w formie elektronicznej na adres email:

biuro@fundaciakreatvwnvumvsl.p| w temacie wpisując ,,Zapytanie ofertowe nr 2f2OL7"
lub drogą pocztową na adres siedziby fundacji do dnia Iż.OL.2O18r. (decyduje data
wpływu oferty do siedziby Zamawiającego);

2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 stycznia 20L8r.

|X. Wybórofertynajkorzystniejszej
1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieniwszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty

- informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
2. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający

unieważni postępowanie i przeprowadzi je ponownie.

x. postanowienia dodatkowe
1. Płatność nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od

daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z bezusterkowym protokołem

odbioru usługi.
2. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Arkadiusz Dejnarowicz

566904570.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądaĆ od oferentów wyjaŚnień

dotyczących treści złożonych ofert.
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Fundacja Kreatywny Umysł
BieIice 78 13-330 Krotoszyny

tel 56 690 45 70
NlP 8771478287 Regon 3U147362

KRS 0000611657

zcuaonufaq zs
-\Ę-śC^"an

s3z3 u

,AuAzrAzrd eluemepod zaq aldgła

o'a[ uApleł pu elue^odbłsod elualu?erv\alun ?§o^ll?oul ;;;; etazJlsez Arblelrvreulez 'i

nunnńił"łiile


