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Zapytanie ofertowe 2/04/2022/SWIA z dn. 13-04-2021r. 

A. Zamawiający 

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości” projektu "Świadoma Kadra" - 

program szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio ze studentami oraz młodymi osobami z 

niepełnosprawnością uczącymi się i/lub planującymi edukację - KONTYNUACJA 4 współfinansowanego 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwracamy się z prośbą o 

przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. 

B. Przedmiot zamówienia 

Usługi zakwaterowania z wyżywieniem na potrzeby warsztatów szkoleniowych. 

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia  

1. Przedmiotem umowy jest zamówienie organizacji wyjazdowych warsztatów szkoleniowych i 

Sali szkoleniowej/konferencyjnej na warunkach: 

a. Przewidywanych jest od 3 do 6 warsztatów szkoleniowych; 

b. W sumie zamówienie obejmie około 160 osób (pobytów) (po około 10 - 50 osób na 

każdy wyjazd); 

c. Warsztaty odbędą się w przedziale czasowym od 22.04.2021 do 31.03.2023r.; 

d. Każdy wyjazd szkoleniowy będzie trwał 3 doby, 2 noclegi; 

e. Oferent w cenie zapewnia: koszt noclegu, pełnego wyżywienia (3 posiłki dziennie) oraz 

dostęp do Sali Konferencyjnej wraz zapewnieniem dostępu do kawy, herbaty i zimnych 

napojów podczas szkoleń w ilości nie mniejszej 2 serwisy na 1 dzień przez wszystkie 3 

dni, sala szkoleniowa powinna być wyposażona w telewizor z wyjściem HDMI nie 

mniejszym niż 60” na stojaku z możliwością regulacji wysokości i przemieszczania TV; 

f. Oferent zapewnia, że posiada obiekt dostosowany dla osób niepełnosprawnych, 

szczególnie w rozumieniu: posiada przynajmniej 1 pokój dostosowany dla osób 

poruszających się na wózku, posiada sale konferencyjce dostępne dla osób 

poruszających się na wózku; 

g. Oferent zapewnia stalą temperaturę w pokojach w zakresie od 190 do 250 C; 

h. Oferent zapewnia dostęp do 30% lub więcej pokoi posiadających aneks kuchenny 

wyposażony przynajmniej w lodówkę, kuchenkę lub płytę grzejną, zlewozmywak 

czajnik (wymóg obligatoryjny ze względu na osoby z niepełnosprawnościami 

posiadające specjalistyczne diety); 

i. Oferent minimum na 3 dni robocze przed planowanym przyjazdem przekazuje do 

zatwierdzenia menu na wszystkie dni szkoleniowe; 

j. Oferent zapewnia bezpłatne miejsca parkingowe na terenie hotelu w ilości nie 

mniejszej, niż ilość rezerwowanych pokoi na dany wyjazd; 

k. Przewidywany termin wyjazdów szkoleniowych będzie ustalany z Oferentem na 

minimum 7 dni przed wyjazdem; 

l. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu na 4 dni roboczych 

przez wyjazdem; 

m. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia o 50% zamówienia na 30 dni 

przed planowanym terminem wyjazdu. 
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n. Zamawiający przewiduje możliwość zamawiania dodatkowych usług nie 

przekraczających 15% zmówienia ogólnego Zleceniodawcy (np.: wynajem dodatkowej 

Sali, posiłków, itp.) 

o. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w każdym czasie bez 

podania przyczyny zwłaszcza w przypadku niespełnienia warunków zamówienia przez 

Oferenta lub nieotrzymania finansowania ze środków PFRON. 

p. Dodatkowe zasady związane z stanem epidemicznym na terenie Polski: 

i. W przypadku wykrycia ognisk zapalnych na terenie powiatu, na którym 

znajduje się obiekt świadczący usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z usługi w każdym momencie, nie później jednak niż na 5 dni 

roboczych przed data realizacji usługi; 

ii. W przypadku stwierdzenia zakażeń koronawirusem (COVID-19) wśród 

personelu, gości, osób współpracujących, dostawców lub innych osób 

przebywających na terenie obiektu Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji z usługi w każdym momencie; 

iii. Obiekt gwarantuje w czasie trwania epidemii do zachowania wszystkich 

obostrzeń i zaleceń wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz do 

codziennej dezynfekcji oraz ozonowania pokoi oraz sali konferencyjnej; 

iv. W przypadku rosnącego zagrożenia koronawirusem (COVID-19) na terenie 

Polski zlecone usługi mogą zostać zmodyfikowane co do ilości, czasu oraz 

przedmiotu bez podania przyczyny. 

 

Sposób wyboru ofert 

1. O wyborze oferty decyduje wyłącznie kryterium najniższej ceny przy spełnieniu poniższych 

warunków formalnych: 

a. Posiadanie na terenie obiektu terenów zielonych umożliwiających przeprowadzenie 

warsztatów na „wolnym powietrzu” 

b. Możliwości wydzielenia części obiektu wyłącznie dla grupy szkolącej się, tak aby nie 

miała żadnego fizycznego kontaktu z innymi osobami będącymi gośćmi obiektu, z 

osobnymi: 

i. Wejściem 

ii. Windą 

iii. Salą konferencyjną 

iv. Salą z posiłkami 

v. Pokojami 

2. Sposób wyboru najlepszej oferty: 

a. Oferenci podają cenę brutto za 1 pobyt (1 os. x 3 dni); 

b. Ceny są ze sobą bezpośrednio porównywane; 

c. Wygrywa Oferent, który spełni wymogi formalne i poda najniższą cenę za 1 pobyt. 

C. Sposób składania ofert, informowania wykonawców oraz terminy oraz informacje dodatkowe, 

1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@tnm.org.pl, osobiście w biurze 

Zamawiającego lub pocztą na adres Wrocław 53-439, ul. Grabiszyńska 163 lok. 210-15, w 

mailto:biuro@tnm.org.pl
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terminie do  21.04.2021 do godziny 10:00 na dołączonym formularzu ofertowym w formie 

skanu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w przypadku 

złożenia oferty droga elektroniczną lub oryginalny, podpisany przez osoby upoważnione 

formularz doręczony osobiście lub pocztą. 

2. Zapytanie ofertowe może zostać anulowane w każdym czasie bez podania przyczyny. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani w terminie do 5 dni od 

daty rozstrzygnięcia postępowania na adresy wskazane w ofertach. 

4. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo ze 

Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu  

zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności 

poprzez: 

a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 


