EZKS.042.16.2017

Opole Lubelskie, dnia 06.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe na usługę zakwaterowania i wyżywienia
dla uczestników projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
I. Zamawiający:
Powiat Opolski w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4. 24-300 Opole Lubelskie
NIP :7171705099
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, kontakt- Iwona Giza – Naczelnik Wydziału
Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, e-mail: iwona.giza@opole.lublin.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem

zamówienia

jest

4-tygodniowych staży zawodowych

zapewnienie

zakwaterowania

i

wyżywienia

podczas

dla 15 uczestników projektu w następujących terminach

i miejscach:
1) Od 17.07.2017 do 11.08.2017 roku na terenie miejscowości Karczmiska – 2 osoby
2) Od 17.07.2017 do 11.08.2017 roku na terenie miejscowości Zagórze- 3 osoby
3) Od 31.07.2017 -25.08.2017 r- na terenie Lublina – 15 osób,
Wymagamy:
1.Zakwaterowanie w pokojach maksymalnie 3-osobowych z dostępem do węzła sanitarnego,
2.Dogodną lokalizację - umożliwiającą dojazd na miejsce odbywania stażu do 0,5 h.
W przypadku braku możliwości zakwaterowania w miejscu odbywania stażu dopuszcza się
zakwaterowanie w innej miejscowości umożliwiającej dojazd publicznymi środkami transportu ,
nie dłużej niż 0,5 h.
3. Wyżywienie dla 2 stażystów od dnia 17.07.2017 roku do dnia 11.08.2017 roku, dla 3 stażystów
od dnia 17.07.2017 roku do dnia 11.08.2017 roku dla 15 stażystów od dnia 31.07.2017 roku do
25.08.2017 roku, (pierwszy posiłek to obiado-kolacja, a ostatni posiłek to śniadanie)
a) Śniadanie oraz obiado-kolacja może być w formie stołu szwedzkiego. Obiad-kolacja musi
się składać minimum z zupy i ciepłego drugiego dania z sałatką / surówką. Do każdego
dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo również kawa i

herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z
technologią żywienia człowieka. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni posiłki
wegetariańskie lub inne wymagania uczestników (np. dieta bezglutenowa).
b) Godziny wszystkich posiłków muszą być ustalone w uzgodnieniu z Zamawiającym i
dostosowane do godzin staży uczestników projektu.
III Termin wykonania zamówienia
Od 17.07.2017 - 11.08.2017 r i od 31.07.2017 -25.08.2017 r
IV. Lokalizacja
Lublin, Karczmiska i Zagórze, z możliwością dojazdu do 0, 5 h z innej miejscowości pod
warunkiem, że w miejscu odbywania stażu nie ma możliwości zakwaterowania
V. Warunki składania ofert i zawartość oferty:


Dopuszcza się składanie ofert częściowych,



Ofertę

należy:

wysłać

za

pomocą

poczty

elektronicznej

na

adres

email:

iwona.giza@opole.lublin.pl, lub dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego w zamkniętej
kopercie z adnotacją: Oferta w zakresie zakwaterowania i wyżywienia dla stażystów w ramach
projektu „ Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”


Termin składania oferty : 10.07.2017 rok godz. 15.00



Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z

naliczonym podatkiem VAT.
VI. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
Cena – 100%
Gdy łączna kwota brutto przekroczy budżet projektu przewidziany na realizację usługi
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia bądź zastrzega
możliwość negocjacji ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje
rozpoczną się z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
VII. Warunki które musi spełnić Wykonawca:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
VIII. Wykaz doświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy:
- oferta

OFERTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Treść oferty:
Nazwa zadania: zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla
4- tygodniowych w okresie od

do

uczestników projektu podczas

w miejscowości……………………………

2.

Nazwa wykonawcy

…………………………………………………………………….

3.

Adres wykonawcy

……………………………………………………………………...

4.

NIP

5.

Regon

6.

Nr rachunku bankowego

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

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto…………………zł ( słownie złotych……………………………………………….)
Podatek VAT……………..........zł (słownie złotych…………………………………………...)
Cenę brutto…………………zł (słownie złotych………………………………………………)
8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do realizacji zamówienia
zgodnie z zapytaniem ofertowym.
9.Informacje w zakresie dojazdu do miejsca odbywania stażu w przypadku wykonawcy
posiadającego siedzibę w innej miejscowości
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

…………,dnia……………
……..……………………………………………..
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
pieczątka wykonawcy)

