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  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

   W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

PROGRAM : REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO    
NA LATA 2014-2020 
NR PROJEKTU: RPOP.08.01.00-16-016/15 

TYTUŁ PROJEKTU: „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina!” 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1.  Zamawiający: Fundacja „Bądź Dobroczyńcą”, 
Adres (siedziba zamawiającego): 45-072 Opole ul. W. Reymonta 49/A 

2. Przedmiot 
zamówienia:  

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Silna i zwarta 
rodzina na szczyt się wspina!” w ramach RPO WO na lata 2014-2020, 
Fundacja Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą" kierując się zasadą 
bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także efektywnego 
zarządzania finansami, w celu rozeznania rynku kieruje do Państwa 
Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dotyczące zakupu usługi hotelarsko-
restauracyjnej wraz z ofertą rekreacyjną oraz najem sal szkoleniowych          
w przedziale czasowym od 24 czerwca 2019 r. do 2 września 2019 r. 
(dwa turnusy po 7 dni, łącznie 14 dni) na potrzeby organizacji 
turnusów warsztatowo-integracyjnych dla około 80 Uczestników 
projektu tj. dzieci i rodziców (ok 40 osób + 4 trenerów x 2 turnusy) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1) zakwaterowanie dla ok. 44 osób (ok. 40 uczestników tj.  rodzice 
 i dzieci + 4 trenerów) x 7 dni (6 noclegów) x 2 turnusy 
- pokoje muszą być czyste, z dostępem światła dziennego 
- pokoje wyposażone w sprawne sprzęty i instalacje, z dostępem do 

węzła sanitarnego 
- pokoje muszą być wyposażone w pościel (1 komplet pościeli na jedną 

zakwaterowaną osobę) 
- pokoje muszą być przystosowane dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. 
2) usługa restauracyjna dla ok. 44 osób (ok. 40 uczestników, tj. rodzice i 

dzieci + 4 trenerów) przez 7 dni x 2 turnusy. 
Usługa restauracyjna musi składać się z co najmniej:  
- 3 posiłków dziennie - śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja 
- wszystkie posiłki urozmaicone i zawierające produkty ze wszystkich 

grup produktów spożywczych 
- posiłki z dodatkiem świeżych owoców i warzyw 
- napój do każdego z posiłków (woda, sok, kawa, herbata) 
- możliwość zapewnienia posiłków wegetariańskich a także 

uwzględnienie specjalnej diety;    
3) 2 sale szkoleniowe x 7 dni każda x 2 turnusy 
a) sala szkoleniowa na potrzeby przeprowadzenia zajęć z grupą osób 
dorosłych - rodziców 
- sala wyposażona w klimatyzator, stoły oraz krzesła, tablicę, ekran 
b) sala zajęciowa na potrzeby przeprowadzenia warsztatów z grupą 
dzieci 
- sala wyposażona w klimatyzator, tablicę, stoły i krzesła 
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SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA C.D.  

2. Przedmiot 
zamówienia c.d. 

4) Wymagane jest by obiekt noclegowy posiadał bezpośredni dostęp do 
strzeżonego kąpieliska wraz z plażą lub posiadał na swoim terenie 
odkryty/zakryty basen kąpielowy  
Oferta dodatkowa (opcjonalnie)  
- organizacja dodatkowych zajęć rekreacyjnych, tematycznych itp. 
- preferowany dostęp do infrastruktury sportowej 
- dodatkowe atrakcje 
Z uwagi na samodzielny dojazd rodzin do miejsca organizacji turnusu, 
obiekt noclegowy nie może znajdować się dalej niż 250 km od siedziby 
Zamawiającego tj. od Opola.  
Hotel/ośrodek musi być wyposażony w bazę noclegową i gastronomiczną 
oraz infrastrukturę szkoleniową i rekreacyjną zgodną ze standardami 
opisanymi powyżej i dostępną na terenie jednego ośrodka. 
Hotel/ośrodek musi posiadać infrastrukturę umożliwiającą pobyt osobom    
z niepełnosprawnościami.  

3. Termin realizacji 
zamówienia 

Zamówienie musi być zrealizowane w przedziale czasowym 
 od 24 czerwca 2019 r. do 2 września 2019 r. Propozycja terminu organizacji 
turnusów musi być zawarta w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. 
Za termin „zrealizowanie” rozumie się udostępnienie miejsc noclegowych, 
zapewnienie posiłków, zrealizowanie oferty rekreacyjnej udostępnienie sali 
szkoleniowej. Wszystkie realizowane usługi muszą spełniać warunki zawarte 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

4.  Termin i sposób 
składania ofert  

1. Ofertę (na Formularzu oferty – zał.1)  należy przesłać 
do dnia 17 marca 2019 r. do godz. 23:59,                                                                  
na adres  e-mail: info@dobroczynca.org lub złożyć osobiście 
 w siedzibie Fundacji (Opole, ul. W. Reymonta 49/A, 45-072 Opole, biuro 
czynne jest od pn. do pt. w godzinach  8.00- 16.00) w zaklejonej kopercie z 
dopiskiem „Odpowiedź na Zapytanie Ofertowe nr 1/2019”). 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Po upływie ww. terminu osoby odpowiedzialne 
za przeprowadzenie rozeznania rynku, zweryfikują na podstawie warunków 
wyboru, treść złożonych ofert i dokonają wyboru oferty najkorzystniejszej. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w  postępowaniu. 
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5.  Warunki wyboru 
oferty 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert 
przez tego samego wykonawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich jego ofert, 
przy czym uznaje się, że dwie oferty tego samego wykonawcy to te, które 
dotyczą organizacji turnusów w tym samym hotelu/ ośrodku.  
2. Wybór Wykonawcy zostanie dokonany na podstawie: 
a) zgodności zaproponowanej oferty z przedmiotem zamówienia 
b) jakości zaproponowanego wyżywienia i standardu miejsc noclegowych 
wobec zaproponowanej ceny 
c) walorów rekreacyjnych miejsca wykonywania działalności przez 
Wykonawcę 
d) dodatkowych atrakcji proponowanych przez Wykonawcę (np. organizacja 
dodatkowej wycieczki, zajęć tematycznych, animacji dla rodzin) 
e) ocena standardu i jakości usług dokonana na podstawie informacji 
dostępnych w Internecie, opinii gości itp.  
3. W sytuacji, kiedy co najmniej dwa podmioty złożą ofertę zawierającą tą 
samą cenę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru uwzględniając 
dodatkową ofertę, przy czym oferta dodatkowa musi być zawarta w 
podanej cenie. 
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszej 
procedury, w szczególności, gdy ceny zaproponowane przez Wykonawców 
będą wyższe od kwoty, jaką została przeznaczona na sfinansowanie 
niniejszego zamówienia. 
5. O wynikach przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający 
poinformuje zamieszczając informacje o wyborze najkorzystniejszej  oferty 
na swojej stronie internetowej. 
6. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przez Zamawiającego 
po dostarczeniu usługi przez wybranego Wykonawcę na podstawie faktury 
VAT z 14-dniowym terminem płatności licząc od daty jej doręczenia. 

6 Osoba upoważniana 
do kontaktu z 
wykonawcami 

Barbara Sołtyk 
e-mail: info@dobroczynca.org 
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Załącznik nr 1  do Zapytania ofertowego nr 1/2019  

w celu rozeznania rynku                        

                                                 
1 powiązanie kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: 1 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika; 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 5. pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 
 

  
 
 
 

FORMULARZ OFERTY  

1.  Dane Wykonawcy:  Nazwa Wykonawcy:........................................................................ 

Adres: ……………………………………………………………………….………………. 

Nr telefonu :…………………………………………………..…………………………. 

Adres e-mail:………………………………………….………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktów (imię i nazwisko oraz kontakt) 

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

Propozycja terminów turnusów: 

Termin turnusu I……………………………………………………………………………….. 

Termin turnusu II………………………………………………………………………………. 

2. Oferta cenowa 
Wykonawcy: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego                                             
w pkt 2. Zapytania ofertowego nr 1/2019 za: 
Cena brutto za 6 noclegów dla 1 osoby dorosłej: ............................... 

Cena brutto za 6 noclegów dla 1 dziecka …………………………………………. 

Cena brutto za 7 – dniowe wyżywienie dla 1 os. dorosłej…………………. 

Cena brutto za 7 – dniowe wyżywienie dla 1 dziecka……………………….. 

Cena za wynajem 2 sali szkoleniowych podczas 1-go turnusu…………………….. 

3. Oferta dodatkowa 
zawarta w cenie:  

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

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczenie 
Wykonawcy 

Oświadczam, że  

 zapoznałem się z opisem i warunkami zapytania ofertowego oraz 
przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,  

 jako Wykonawca nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub 
kapitałowo1 

5. Załączniki do 
formularza oferty 
(opcjonalnie): 

1.  ……………………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………. 
 

3. …………………………………………………………………………..……………….. 

6.  Podpis i pieczęć 
osoby ze strony 
Wykonawcy 
składająca ofertę 
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