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Niepełnosprawni do pracy 
 

 

Szczecin, dnia 21.01.2014 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr 1/UDA.POKL.07.04.00-32-004/13-00 

 
 
 

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór ośrodka dla 

celów organizacji szkoleń w ramach projektu pt.:  

„Niepełnosprawni do pracy!”  

 

1. Zamawiający Stowarzyszenie „Aktywność bez barier”, ul. Targowa 3, 74-100 Gryfino  

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kompleksowych usług, obejmujących usługę 

noclegową, żywieniową oraz wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia cyklu czterech 

pięciodniowych szkoleń, dotyczących realizacji projektu „Niepełnosprawni do pracy!” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Szczegółowy zakres usług dotyczący przedmiotu zamówienia znajdą Państwo w załączniku nr 1 do 

niniejszego Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia. 

 

2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania w terminie do dnia 14.02.2014r. roku do godz. 12:00 w Biurze Projektu  

w Szczecinie, ul. Gronowa 25, 71-085 Szczecin, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście. 

Koperta zawierającą ofertę powinna być zaadresowana: 

Biuro Projektu „Niepełnosprawni do pracy!” 

ul. Gronowa 25, 71-085 Szczecin  

Z dopiskiem: 

Oferta w postępowaniu na wybór ośrodka dla celów organizacji szkoleń w ramach 

projektu - „Niepełnosprawni do pracy!” 

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty faksem pod numerem 91 4310127.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
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3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4. Ośrodek którym dysponuje jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. Zamawiający ma - w ramach Wniosku o dofinansowanie Projektu – sztywno skalkulowane kwoty na 

sfinansowanie danych pozycji dotyczących poszczególnych usług. W związku z kompleksową realizacją 

usługi oraz wskazaniem ceny dla całego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

wyrażenia zgody na przesunięcia cen za realizację danych usług w ramach ogólnej ceny oferty, tj. bez 

zmiany łącznej ceny oferty. 

 

4.  Do oferty należy załączyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub aktualne zaświadczenia  

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

6. Harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z Wykonawcą. 

 

7.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki: 

a) będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi w punkcie 3 i 4. 

b) będzie zawierała najniższą cenę. 

 

8. Po analizie ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. 

 

9. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważniona jest: 

Pani Agnieszka Kuklińska, Tel. 513 055 139 

 

 
 

………………………..…………………………………………. 

                                                Podpis osoby upoważnionej 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Nr 1/UDA.POKL.07.04.00-32-004/13-00 

  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa, żywieniowa oraz wynajem sali szkoleniowej 

w celu przeprowadzenia cyklu czterech pięciodniowych szkoleń (na każdym szkoleniu 20 

uczestników + kadra), dotyczących realizacji projektu „Niepełnosprawni do pracy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

2. Szczegółowy zakres usług dotyczący przedmiotu zamówienia: 

1. Zakwaterowanie 86 osób (5dni*86 osób) w pokojach 1, 2 i 3 osobowych z łazienkami. 

2. Całodzienne wyżywienie + przerwy kawowe dla 86 osób (5 dni * 86 osób) składające się 

z: śniadania, obiadu (zupa, drugie danie, kompot), kolacji, poczęstunek podczas szkoleń 

(kawa, herbata, ciastka). 

3. Wynajem 2 sali szkoleniowych (5dni * 4 szkolenia * 2 sale) wyposażonych w 

podstawowe meble, projektor, ekran do projektora multimedialnego, tablicę tzw. 

flipchart. 

 

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

    

   Luty – Marzec  2014 roku 

   Listopad  – Grudzień  2014 roku 

 

 

 

 

 

 


