
 

Zapytanie ofertowe 
L.dz.DUAL1.5.2019 z dnia 29.05.2019 roku  

Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację usługi zapewnienia i obsługi sali typu 
konferencyjna, cateringu oraz usługi hotelowej dla 30 uczestników debaty 2-dniowej realizowanej 
w ramach projektu pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia 
dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 – Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 
Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-
POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 z dnia 01.08.2017r.  

Adres strony internetowej na której dostępne jest zapytanie ofertowe: https://educare.pl 

Nazwa i adres Zamawiającego: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego 
z siedzibą przy: 
 ul. Rynek 21 
39-200 Dębica 
NIP: 872-219-75-88 
REGON: 691781290 

Osoba do kontaktu w sprawie 
zamówienia w zakresie 
merytorycznym (specyfikacja 
zamówienia): 

Antoni Kamiński 
tel. /+48/ 603103698, w godzinach od 7:00 do 15:00 
e-mali: akaminski@educare.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie 
zapytania w zakresie formalnym 
(przygotowanie oferty, niezbędne 
dokumenty): 

Antoni Kamiński 
tel. /+48/ 603103698, w godzinach od 7:00 do 15:00 
e-mali: akaminski@educare.pl 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie procedury rozeznania rynku 
zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014 -2020” z dnia 19 lipca 2017 r. Do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa nadana 
zamówieniu przez 
Zamawiającego: 

Zapewnienie i obsługa sali typu konferencyjna, 
cateringu oraz usługi hotelowej dla 30 uczestników 
debaty 2-dniowej w ramach projektu pn. „DUAL. 
Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania 
kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i 
kształcenia zawodowego 

2. CPV (Wspólny Słownik 
Zamówień) 

55000000-0   Usługi hotelarskie, restauracyjne i 
handlu detalicznego 
 

3. Przedmiot zamówienia wraz ze 
szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa 
obejmująca:  

A) Zapewnienie sali typu konferencyjna 
(pojemność 50 osób) wraz z obsługą 
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techniczną w dwóch następujących po sobie 
dniach; 

B) Usługę przygotowania i podawania wyżywienia 
dla 30 uczestników projektu (w dwóch 
następujących po sobie dniach– każdego dnia 
dwa dania i napój) oraz zapewnienie przerw 
kawowych przez dwa dni debaty dla 30 
uczestników projektu; 

C) Zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla 30 
uczestników projektu (zapewnienie usługi 
hotelowej obejmującej jeden nocleg pomiędzy 
pierwszym i drugim dniem organizacji debaty).  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
A) Wykonawca jest zobowiązany do 
udostępnienia i obsługi technicznej jednej sali 
konferencyjnej (o pojemności 50 osób) w 
dwóch dniach po sobie następujących w 
godzinach 8:00 – 16:00 w dniach organizacji 
debaty (trwającej 6 godzin zegarowych [w tym 
przerwy] każdego dnia). 
Sala musi być odpowiednio wyposażona, tj. 
min. w stoły i krzesła dla min. 50 osób oraz 
prelegentów, rzutnik multimedialny z 
ekranem, tablice flipchart lub tablice 
suchościeralne, bezprzewodowy i nieodpłatny 
dostęp do Internetu, a także wszystkie koszty 
utrzymania sali, w tym koszt energii 
elektrycznej, spełniać wymogi BHP 
(oświetlenie dzienne), z możliwością 
zaciemnienia, z odpowiednią i regulowaną w 
zależności od pory roku temperaturą 
(klimatyzację w okresie letnim), wymianę 
powietrza. 
Sala zlokalizowana będzie w budynku z 
dogodnym dojazdem środkami komunikacji 
zarówno prywatnej, jak i publicznej.   
Sala dostępna   będzie architektoniczne dla 
osób z niepełnosprawnościami narządów 
ruchu.   
Obok budynku zapewniona zostanie 
dostępność nieodpłatnych miejsc 
parkingowych.  
Będzie istnieć możliwość bezproblemowego 
dotarcia uczestników debaty do sali i będzie 
możliwość oznakowania sali i budynku zgodnie 
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta 



 
programów polityki spójności 2014 –2020 w 
zakresie informacji i promocji.  
Materiały do oznakowania dostarczy 
Zamawiający. 
 Obok sali będzie wydzielone miejsce/a do 
przechowywania odzieży wierzchniej (osobne 
pomieszczenie lub przestrzeń wyodrębniona). 
 
W celu skorzystania z cateringu będzie 
każdego następującego po sobie dnia 
organizacji debaty wydzielone miejsce/a dla 
uczestników debaty (osobne pomieszczenie 
lub przestrzeń wyodrębniona). 
 
B) Usługa przygotowania i podawania 
wyżywienia oraz przerw kawowych - obejmuje 
przygotowanie i podanie 2 dań każdego dnia 
podczas organizacji debaty (dwa następujące 
po sobie dni)  oraz zapewnienie i obsługę 
przerw kawowych podczas organizacji  debaty 
dla 30 uczestników debaty. 
Wykonawca w ramach usługi   będzie 
zobowiązany w każdym dniu   debaty do 
zapewnienia ciepłego dwudaniowego posiłku, 
tj.: zupa (co najmniej 350 ml na osobę), drugie 
danie do wyboru (mięsne lub wegetariańskie, 
min. 200 g na osobę), dodatki do drugiego 
dania: ziemniaki gotowane/pieczone lub ryż 
lub makaron lub kasza (co najmniej 300 g na 
osobę), sałatka, sok/ wodę (co najmniej 250 
ml/os.). 
Podanie posiłków odbywać się będzie w 
konfiguracji: 
1) Dzień pierwszy: 

a) obiad obejmujący drugie danie oraz 
napój; 

b) kolację dla tych uczestników debaty, 
którzy korzystać będą z noclegu, 
obejmującą zupę oraz napój. 

2) Dzień drugi: 
a) obiad obejmujący dwa dania – zupę i 

drugie danie oraz napój. 
Wykonawca w ramach usługi każdego dnia 
zobowiązany będzie do zapewnienia i obsługi 
przerw kawowych dla uczestników projektu 
obejmujących co najmniej:  gorącą kawę i 
herbatę, wodę – każda po co najmniej 250 ml/ 



 
os.), niezbędne dodatki: cukier biały 
porcjowany, śmietankę/mleko do kawy, 
cytrynę, słone lub słodkie przekąski –paluszki 
lub ciastka kruche bankietowe lub owoce, dla 
30 osób w trakcie przerw kawowych podczas 
debaty. 
 
C) Wykonawca w ramach usługi będzie 
zobowiązany do zapewnienia noclegów ze 
śniadaniem dla tych uczestników projektu, 
którzy   zgłoszą taką potrzebę zgodnie z 
zasadami zawartymi we wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
Wykonawca zapewni hotel o standardzie 
trzygwiazdkowym [zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie (Dz. U. 2004 nr 188 poz. 
1945, z pózn. zm.)], w cenie zapewnienie 
śniadania w formie szwedzkiego stołu, w tym 
sok/wodę, herbatę z uwzględnieniem w menu 
potrzeb osób o szczególnych 
wymaganiach/potrzebach żywieniowych, 
wynikających z niepełnosprawności i/lub 
światopoglądu (np. wegetarianie, diabetycy, 
alergicy pokarmowi). 
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie 
noclegi przewidziane są w 30 pokojach 
jednoosobowych (1 nocleg + 1 śniadanie). 
 
 

Warunki wykonania zamówienia: 
1) Przygotowanie posiłków, jak również dowóz 

posiłków (jeśli dotyczy) i obsługa oraz 
uprzątnięcie pozostałości zostanie zapewnione 
przez Wykonawcę i odbywać się będzie 
zgodnie z wymaganiami sanitarnymi 
dotyczącymi żywności. Posiłki 
przygotowywane zostaną zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2016 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).  

2) Wykonawca zapewni dostarczanie posiłków w 
godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zapewnieni niezbędne do 
wykonania usługi wyposażenie tj.: urządzenia 



 
grzewcze, termosy, podgrzewacze wody, 
obrusy, naczynia, sztućce oraz papierowe 
serwetki,   

4) Zamawiający nie dopuszcza stosowania naczyń 
i sztućców jednorazowego użytku. 

5) Wykonawca zapewni serwowanie posiłków 
bezwzględnie świeżych i ciepłych, tj. w 
temperaturze gwarantującej satysfakcję 
uczestników, w ilości umożliwiającej 
zaspokojenie potrzeb uczestników.   

6) Wykonawca uwzględni w menu potrzeby osób 
o szczególnych wymaganiach żywieniowych, 
wynikających z niepełnosprawności i/lub 
światopoglądu (np.   wegetarianie, diabetycy, 
alergicy pokarmowi). 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 
ostatecznej liczby zamówionych  przerw  
kawowych  i/lub  obiadów i/lub kolacji, w 
zależności od wyników rekrutacji/obecności 
uczestników w podczas dwóch następujących 
po sobie dniach. 

8) Zamawiający dopuszcza również zmianę liczby 
zamówionych noclegów.  

9) Harmonogram (godziny  serwowania)  przerw  
kawowych,  obiadu  oraz  kolacji  będzie 
podporządkowany wymaganiom 
Zamawiającego. 

10) Wykonawca zapewni wydłużenie 
standardowej doby hotelowej o 3 godziny w 
jedną i drugą stronę (jeśli zaistnieje taka 
potrzeba – zgłoszona przez uczestników ze 
szczególnymi potrzebami). 

11) Wykonawca zapewni niezbędny 
personel/pomoc (jeśli zaistnieje taka potrzeba) 
uczestnikom, których stan zdrowia wymagał 
będzie wsparcia osób trzecich podczas 
korzystania z posiłków i/lub noclegu. 

12) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór 
nad prawidłową realizacją zamówienia 
poprzez obecność swojego przedstawiciela w 
miejscu prowadzenia debaty w trakcie jej 
trwania. 

13) Wykonawca zapewni, że uczestnicy debaty 
mogli będą skorzystać z wszystkich usług, tj. 
udziału w debacie, wyżywienia, przerw 
kawowych i usługi hotelowej bez ponoszenia 
dodatkowych opłat dotyczących 



 
przemieszczania się/transportu (jeśli 
skorzystanie z wyżywienia, przerwy kawowej, 
usługi noclegu wymagało będzie 
przemieszczania się/transportu do innej 
lokalizacji, koszty przemieszczenia 
się/transportu pokrywa Wykonawca).  

14) Wykonawca po złożeniu oferty nie może 
powoływać się na żadne okoliczności związane 
z zaniechaniem Wykonawcy dotyczącym w 
szczególności faktu niezapoznania się 
dokładnego z dokumentacją Zamówienia. 

15) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 
zobowiązany będzie do podpisania pisemnej 
umowy z Zamawiającym w terminie podanym 
przez Zamawiającego. 
 

Informacje dodatkowe: 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminu realizacji debaty i zamówienia. 
W debacie będzie brało udział 30 uczestników z 
instytucji z woj. podkarpackiego, jak również 10 
przedstawicieli organizatorów i 10 prelegentów nie 
objętych niniejszym zamówieniem. 

 
3. Warunki płatności: Płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

dostawy przedmiotu zamówienia, płatna na podstawie 
prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury 
VAT/rachunku. Potwierdzeniem dostawy jest podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół zdawczo-
odbiorczy.  

4. Zamówienia uzupełniające: Przewiduje się 

5. Zmiany umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień 
umowy w przypadkach: 

1) Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy;  

2) Gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i 
usług na usługi stanowiące przedmiot zamówienia; 

3) W przypadku zmiany harmonogramu realizacji 
umowy/debaty/wniosku o dofinansowanie, jeżeli 
zmiana ta nastąpiła po udzieleniu zamówienia; 

4) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie 
dało się przewidzieć w momencie podpisania 
umowy. 

6. Oferty wariantowe i 
częściowe: 

Nie dopuszcza się 

7. Termin wykonania zamówienia:  25.06.2019. i 26.06.2019r.  



 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

Warunki udziału w postępowaniu:  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, 
którzy:  

1) Spełniają następujące warunki udziału w 
postępowaniu:  
a) Posiadają niezbędne uprawnienia do 
poprawnego, zgodnego z przepisami prawa 
wykonania przedmiotowego zamówienia;  
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
konieczne do poprawnego wykonania zamówienia;  
c) Dysponują potencjałem technicznym 
niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia;  
d) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  
e) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej pozwalającej na wykonanie 
zamówienia.  

Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia 
potwierdzające spełnienie ww. warunków udziału w 
postępowaniu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).  
 

IV. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Kryterium wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie 
się kierował następującymi kryteriami: 
Cena oferty - 100%. 
 

2. Zasady spełnienia i 
weryfikacji kryteriów 

wyboru:  
 

W celu weryfikacji spełniania kryterium wyboru 
wymienionego w pkt 1, wybierze się Wykonawcę, który 
złoży Ofertę o najniższej cenie brutto za realizację całości 
Zamówienia. 

V. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 

Dopuszcza się złożenie ofert: 

1) osobiście w sekretariacie Fundacji lub  

2) za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich,  

na adres: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul. Krakowska 25, 39-
200 Dębica. 

Ostateczny termin składania ofert upływa: 07.06.2019 r., godz. 11.00. 

W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za 
termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 
Zamawiająceg. 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

 
Oferta musi zawierać następujące elementy: 
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, 



 

 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 
- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

VI. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA 

Wykonawcą w ramach zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany 
osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym, a wykonawcą, polegające na: 
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 

lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

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

Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych (załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego). 
 

VII. INNE ELEMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 

Termin związania ofertą: 
Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 14 dni 

kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

1. Formularz ofertowy z oświadczeniami; 
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 


