Rzekuń, dnia 12 czerwca 2013 r.
OPS.252.3.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8
wymienionej ustawy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu zaprasza Wykonawców do przygotowania zamówienia, którego
przedmiotem jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki fakultatywnej (wyjazdu szkoleniowointegracyjnego) do Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach połączonej z przeprowadzeniem szkolenia
z zakresu savoir-vivre w praktyce dla 13 osób – klientów OPS w Rzekuniu w ramach kontraktów
socjalnych oraz 3 pracowników realizujących projekt.
I . Opis przedmiotu zamówienia
1. Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu do Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach
w okresie
24-26 czerwca 2013 r. (dokładny termin do uzgodnienia). Liczba uczestników: 16 osób (podopieczni OPS
w Rzekuniu oraz pracownicy realizujący projekt):
• zapewnienie luksusowego busa na trasie Rzekuń, ul. Kolonia 1B – Mikołajki, Hotel „Gołębiewski”
- Rzekuń, ul. Kolonia 1B
• zapewnienie opieki pilota w trakcie wyjazdu,
• pokrycie kosztów wszelkich biletów, opłat parkingowych i drogowych,
• pokrycie kosztu ubezpieczenia NNW w trakcie całego wyjazdu,
• bezpośrednio po przyjeździe do Mikołajek zapewnienie śniadania dla wszystkich uczestników
• opracowanie programu zwiedzania,
• zapewnienie trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu savoir-vivre - zagadnienia
z zakresu spożywania posiłków, rola sztućców, menu oraz dodatków znajdujących się na stole,
nakrycia i dekoracji stołów, zachowania przy stole podczas przyjęć prywatnych i oficjalnych,
w kawiarni i restauracji, zachowania przy różnych sposobach serwowania potraw, ubioru
służbowego i wizytowego, rozmów towarzyskich i służbowych (czas trwania: 3 godziny),
• w trakcie szkolenia zapewnienie obiadu dwudaniowego oraz serwisu kawowego dla uczestników
w kwocie minimum 25 złotych na osobę,
• co najmniej 3-godzinny pobyt w parku wodnym,
• zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych.
2. Program wyjazdu zostanie zatwierdzony przez Zleceniodawcę, w porozumieniu ze Zleceniobiorcą
w dniu zawarcia umowy. Program wyjazdu stanowi załącznik do formularza ofertowego.
II. Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte publicznie. Zamawiający informuje, że oferty
składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
pod warunkiem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one
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udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę
spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone napisem - "Informacje
zastrzeżone".
III. Warunki zgłoszenia oferty
1. Oferta Wykonawcy musi być złożona na formularzu Oferty cenowej, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca musi również złożyć wymagane dokumenty, wskazane poniżej, jako Załączniki
do oferty. Oferta oraz załączniki zawierające oświadczenia muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko
bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym). W przypadku składania podpisu
przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.
Wykonawca określi cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
wszystkich kosztów związanych z realizacją wymagań Zamawiającego - zgodnie z formularzem
Oferty cenowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Cena oferty musi być podana w kwocie netto, brutto oraz podatku VAT i wyrażona w polskich
złotych, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
2. W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym
przedmiotem zamówienia.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten uznaje się
za spełniony, jeżeli:
▪ wykonał w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zamówień
o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia.
Spełnienie warunku potwierdzają następujące dokumenty:
▪ oświadczenie Wykonawcy o wykonanych lub wykonywanych usługach ze wskazaniem
danych adresowych podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych, przedmiotu
usługi, dat wykonywania usługi - na formularzu "Wykaz usług podobnych", stanowiącym
Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje
sprawnym technicznie autokarem lub busem, z klimatyzacją oraz, że dysponuje pilotem, który
przynajmniej 3 razy pilotował wycieczkę autokarową, a także trenerem przygotowanym
do przeprowadzenia warsztatów savoir-vivre, który przeprowadził co najmniej 3 szkolenia
z tego zakresu.
IV. Kryterium wyboru oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.
V. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
2. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 19 czerwca 2013 r. do godz. 10:00.
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2013 r. o godz. 10.30
5. Oferty należy złożyć w w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:
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Nazwa i adres Wykonawcy:
Oznaczenie sprawy: OPS.252.3.2013
Oferta na zorganizowanie jednodniowej wycieczki fakultatywnej (wyjazdu szkoleniowointegracyjnego) do Hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach połączonej z przeprowadzeniem
szkolenia z zakresu savoir-vivre w praktyce dla 13 osób – klientów OPS w Rzekuniu w
ramach kontraktów socjalnych oraz 3 opiekunów na potrzeby projektu "Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”"
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
NIE OTWIERAĆ przed 19.06.2013 r. godz. 10.00

VI. Sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pani
Anna Laska, tel. 29 76 17 395 wew. 106, alaska@rzekun.net oraz Pani Anna Damięcka, tel. 29
76 17 395, adamiecka@rzekun.net
VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, siedzibę i nazwę Wykonawcy,
którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu, najpóźniej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia składania ofert.
VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub drogą
elektroniczną wykonawcy, którego ofertę wybrano.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Orzołek
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