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Zapytanie ofertowe 9/ZO/RPO/2021 
 

Zapytanie dotyczy realizacji  projektu  ”Siła motywacji” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regiomalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś prtriorytetowa 09 - IX Włączenie 

społeczne. Działanie dla Osi 01 - IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Poddziałanmie  IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Nr konkursu RPLD.09.01.01-IP.01-10-

001/19 

 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy sie z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, wynajęcia sali wykładowej, zapewnienie 

przerwy kawowej dla 31 osób w tym: 30 uczestników projektu oraz 1 socjoterapeuty  

podczas 3 dniowych warsztatów socjoterapeutycznych. 

 
 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów dla 30 uczestników projektu oraz                          

1 socjoterapeuty od dnia 21 maja 2021 roku (przyjazd godz. 11.00) do dnia 23 maja 2021 roku  

(wyjazd godz. 16.00)  

W ramach obsługi wymagamy: 

1. zakwaterowanie: 1 pokój jednoosobowy oraz pokoje dwu i trzyosobowe dla 30 osób. 

2. standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać min. 2 gwiazdkowej kategorii oraz 

być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.  

3. Minimalne wyposażanie każdego pokoju: łazienka z toaletą, prysznicem lub wanną, łóżka 

z pościelą, ręczniki, biurko/stolik, krzesła, szafa na ubrania, odbiornik TV . 

4. Wyżywienie na terenie miejsca zakwaterowania uczestników projektu dla 31 osób od dnia 

23 lipca 2020 roku (pierwszy posiłek to obiad) do dnia 25 lipca 2020 roku (ostatni posiłek 

to obiad). 

5. Oferta powinna być przedstawiona w następującym wariancie: 

• podanie obiadu, kolacji, śniadania:  
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• 3 obiady  

• 2 kolacje  

• 2 śniadania  

Oferta musi zawierać propozycję menu. 

• Menu obiadowe nie może powtórzyć się w czasie każdego z 3 dniowych spotkań                      

(w przypadku szczególnego zapotrzebowania - osoby niepełnosprawne). 

• Wykonawca jest zobowiązany do zachowania zasad jakości i estetyki podczas 

przygotowywania, dostarczania i serwowania posiłków i napojów oraz przestrzegania 

właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

• Obiad musi składać się z dwóch dań tj. zupy i ciepłego drugiego dania + sałatką/surówką. 

+ zimne napoje np. kompot. Do śniadania i kolacji dodatkowo kawa i herbata. Wszystkie 

posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologia żywienia 

człowieka.  

• Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym                    

i dostosowane do godzin zajęć socjoterapeutycznych uczestników projektu.  

 

5. Wynajem Sali szkoleniowej  dostosowanej dla osób niepełnosprawnej na 3 dni po 6 godzin 

każdego dnia rozpoczynając od 21 maja 2021 r. do 23 maja 2021r. tj. 

• Dzień pierwszy – sala wykładowa w godzinach 11.00 – 14.00 zajęcia socjoterapeutyczne, 

14.00-15.00 – przerwa obiadowa, 15.00- 18.00 zajęcia socjoterapeutyczne; 

• Dzień drugi – sala wykładowa w godzinach 10.00-13.00 zajęcia socjoterapeutyczne, 

13.00- 14.00,  przerwa obiadowa, 14.00- 17.00 zajęcia socjoterapeutyczne; 

• Dzień trzeci– sala wykładowa w godzinach 9.30-11.30 zajęcia socjoterapeutyczne, 12.00- 

13.00  przerwa obiadowa, 13.00- 16.00 zajęcia socjoterapeutyczne; 

• Przetrwa kawowa uzupełniana systematycznie podczas zajęć.  

• Łącznie sala wykładowa 18 godzin wynajęcia sali wykładowej. 

6. Przerwa kawowa 1x dziennie, która obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, 

słone lub słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka lub owoce. 
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 Opis sposobu obliczania ceny 

Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji 

zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej 

do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem kosztów poszczególnych pozycji podanych               

w ofercie. 

Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto. 

 

Kryterium oceny ofert: Najniższa cena 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą – najtańszą. 

 

Warunki formalne jakie musi spełniać złożona oferta: 

Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym wykonania zamówienia stanowiącym 

załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

Rozstrzygnięcie postępowania 

 

O wynikach postępowania zostanie powiadomiony wybrany Wykonawca drogą mailową lub 

telefonicznie. 

 
Informacja o ogłoszeniu  

 

Termin składania ofert: od dnia 24 lutego 2021 roku do dnia 8 marca 2021 roku do godz,. 15.00 

 
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach 

ul. Łódzka 17/2, 99-200 Poddębice 

NIP 828-10-71-472 

REGON 005260912 

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu z zachowaniem formy pisemnej, 

czytelnie w języku polskim przy pomocy komputera/maszyny do pisania albo w formie 

elektronicznej (skan podpisanych dokumentów – zapis w formacie .jpg albo .pdf) oraz powinna 

być podpisana przez osobę upoważnioną  do podpisania oferty. 
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Dopuszczalne jest składanie ofert całościowych (nocleg+wyżywieni+sala wykładowa+ 

przerwa kawowa). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji oraz liczby osób. 

Każdorazowa zmiana będzie wcześniej uzgodniona z wybranym oferentem. 

Zamawiający zastrzega, że ostateczna liczba osób będzie określona nie później niż dwa dni przed 

realizacją zlecenia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień w zakresie treści  

przesłanych ofert, o ile treści zwarte w ofercie nie są do końca zrozumiałe. 

Złożenie oferty polega na przesłaniu wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 

wskazanymi w niniejszym zapytaniu drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora 

pocztowego/poczty kurierskiej lub dostarczeniu na adres podany poniżej. 

 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie zewnętrznej w sposób uniemożliwiający jej 

przypadkowe otwarcie, a wewnątrz niej powinna znajdować się koperta zawierająca wymagane 

załączniki. 

 

Koperta zewnętrzna powinna być oznakowana napisem: Zapewnienie zakwaterowania, 

wyżywienia, wynajęcia sali wykładowej, zapewnienie przerwy kawowej dla 31 osób w tym:                

30 uczestników projektu oraz 1 socjoterapeuty  podczas 3 dniowych warsztatów 

socjoterapeutycznych. 

 
Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż powyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie 

oferty. 

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 

 

 

Uznanie ważności oferty 

Aby oferta mogła zostać uznana za ważną i brać udział w ocenie, powinna spełniać wymogi 

przewidziane przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu i być złożona w terminie składania 

ofert do 8 marca 2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu. 
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Termin i miejsce złożenia ofert 

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres Miejsko-Gminnnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Poddębicach: w formie pisemnej - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego 

lub poczty kurierskiej na adres: 99-200 Poddębice ul. Łódzka 17/21, albo w formie elektronicznej 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mgops@mgops.poddebice.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2021 roku do godz.: 15.00. 

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą 

kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie 

termin wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą 

kurierską. 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 

Justyna Frontczak – koordynator projektu 
Nr telefonu : 
43 678-42-70 
506 023 255 

Emilia Błaszczyk – pracownik ds. biurowych projektu 

4343 87 10 784 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
 

 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                            

w Poddębicach  z dnia 24 lutego 2021 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności dotyczące 

realizowanego projektu pn. „Siła motywacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regiomalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na Zapewnienie zakwaterowania, 

wyżywienia, wynajęcia sali wykładowej, zapewnienie przerwy kawowej dla 31 osób w tym:                

30 uczestników projektu oraz 1 socjoterapeuty  podczas 3 dniowych warsztatów 

socjoterapeutycznych oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia zgodnego z wymaganiami 

i warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 9/ZO//RPO/2021: 

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem (2 x śniadanie,                     

3 x obiad, 2 x kolacja) oraz wynajęcie sali konferencyjnej z przerwą kawową przez 3 dni trwania 

zajęć socjoterapeutycznych dla 30 uczestników projektu i 1 socjoterapeuty. 
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Lp. Nazwa usługi Ilość osób Stawka 

jednostkowa 

(brutto) * 

Wartość 

(brutto) za 

całość 

zamówienia 

 Nocleg w tym: 
 

pokój 1 osobowych 

pokój 2 osobowy 

pokój 3 osobowy 

 

 

31 

  

 Wyżywienie w tym:    

 Obiad 

 

31   

 Kolacja 

 

31   

 Śniadanie 

 

31   

 Sala konferencyjna 

 

31   

 Przerwa kawowa 

 

   

                                                    

                                                                                      SUMA BRUTTO 

 

Suma brutto (słownie): 

 

 

 

 * Cena jednostkowa noclegu dotyczy ceny za pokój, a cena jednostkowa wyżywienia dotyczy 

ceny za jeden obiad, kolację śniadanie. Cena jednostkowa wynajęcia sali konferencyjnej dotyczy 

ceny za 1 godzinę wynajęcia sali. Cena jednostkowa przerwy kawowej dotyczy ceny za przerwę 

kawową za 1 dzień. 
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Ponadto oświadczam, że 

1. Powyższe ceny obejmują pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak 

również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

2. Usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym w Zapytaniu 

ofertowym. 

3. Akceptuję warunek, iż zapłata za wykonane zamówienia zostanie dokonana w ciągu                 

30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za faktycznie zrealizowane 

usługi. 

4. Znam treść Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte. 

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres przez okres 30 dni, licząc od 

terminu składania ofert. 

6. W przypadku wygrania postępowania, zobowiązuję się do zawarcia umowy miejscu                     

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679                   

z kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE). 

 

 

 

 

Miejscowość, data    Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta 

 


