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Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
ul. Dolna Panny Marii 56
20-010-Lublin
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31 marca 2014 r. dotyczące realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz
noclegów na szkolenia stacjonarne (kody ze słownika CPV: 55120000-7 – usługi hotelarskie
w zakresie spotkań i konferencji, 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe, 55300000-3 – usługi
restauracyjne i dotyczące podawania posiłków , 55500000-5 – usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków) dla 3 grup szkoleniowych liczących każda po 20 osób oraz 6 wykładowców w ramach projektu „Dobre kadry szansą na innowacje”, nr projektu POKL.02.01.02-00-043/12,
przedstawiamy naszą ofertę.
Deklarujemy możliwość zrealizowania usługi w planowanym terminie: 13 – 15 czerwca 2014 r.
Deklarujemy, iż miejsce realizacji zamówienia jest usytuowane w województwie świętokrzyskim,
w odległości powyżej 5 km od granic administracyjnych miasta wojewódzkiego Kielce.
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W ramach realizacji usługi zobowiązujemy się w szczególności do:
1) zapewnienia 3 sal szkoleniowych, wyżywienia i noclegów dla 60 Uczestników projektu i 6 wykładowców podczas 3 dniowych szkoleń,
2) zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów dla Uczestników projektu i wykładowców w jednym miejscu,
3) ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji usługi w porozumieniu z kadrą zarządzającą
projektem minimum z 1 tygodniowym wyprzedzeniem,
4) odnośnie sal szkoleniowych:
- zapewnienia 3 sal szkoleniowych o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2, gwarantujących optymalne prowadzenie zajęć w grupach 20 - osobowych, spełniających odpowiednie warunki bezpieczeństwa, sanitarne, akustyczne, jakościowe, a także posiadać instalację grzewczą,
- zapewnienia dostępu do źródeł prądu oraz do Internetu (przewodowego lub/i bezprzewodowego)
w każdej sali szkoleniowej,
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Deklarujemy, iż obiekt jest hotelem o standardzie minimum trzygwiazdkowym.
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Akceptujemy możliwość realizacji zamówienia i zapłaty przez Zamawiającego za faktycznie
uczestniczącą liczbę osób i korzystających z usługi oraz fakt, że płatność za zrealizowaną
usługę nastąpi po jej zakończeniu.
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zapewnienia rzutnika multimedialnego z ekranem, flipchartu z arkuszami papieru, mazaków
w każdej sali,
zapewnienia odpowiedniego oświetlenia: dostępu światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie,
udostępnienia każdej sali szkoleniowej przez 8 h szkoleniowych dziennie z przerwami (pomiędzy 8:00 a 18:00),
odnośnie noclegów:
zapewnienia noclegów w hotelu o standardzie minimum trzygwiazdkowym na terenie województwa świętokrzyskiego w weekendy (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę) – 2 doby/ 1 osoba,
zapewnienia max. 33 wolnych pokoi 2 osobowych, z dwoma oddzielnymi łóżkami o wysokim
standardzie i wyposażeniu wraz z samodzielnymi łazienkami (akceptujemy, iż w ciągu jednego
weekendu liczba osób nie przekroczy 66),
ustalenia szczegółów co do ilości osób i pokoi z Wykonawcą najpóźniej 5 dni przed planowanym
terminem; zgadzamy się na zapisanie w umowie szczegółowych terminów realizacji uzgodnionych z Wykonawcą,
odnośnie wyżywienia:
zapewnienia każdego dnia szkolenia wyżywienia obejmującego śniadanie, obiad, kolację i przerwy kawowe wszystkim Uczestnikom projektu oraz wykładowcom (60 Uczestników projektu
i 6 wykładowców),
zapewnienia śniadań rozumianych jako posiłek obejmujący co najmniej: pieczywo ciemne
i jasne, półmiski mięsne (min. 4 rodzaje wędlin), sery (np. białe, żółte, pleśniowe), masło, mleko,
płatki śniadaniowe, kawę rozpuszczalną, herbatę oraz gorącą wodę np. w termosie, cukier i słodzik, śmietankę do kawy, naczynia i sztućce dla każdej osoby,
zapewnienia obiadów rozumianych jako: dwudaniowy ciepły posiłek (zupa i drugie danie
z surówką) oraz sok dla każdej osoby, z możliwością otrzymania dania wegetariańskiego,
zapewnienia przerw kawowych obejmujących co najmniej: kawę rozpuszczalną, herbatę oraz
gorącą wodę w termosie, cytrynę, cukier i słodzik, śmietankę do kawy, wodę mineralną gazowaną
i niegazowaną w butelkach, ciastka, naczynia i sztućce dla każdej osoby,
zapewnienia ciepłych i wysokiej jakości odżywczej posiłków dla każdej osoby,
organizacji śniadań serwowanych w formie bufetu szwedzkiego,
akceptacji braku możliwości podawania plastikowych i papierowych naczyń i sztućców
(z wyjątkiem kubeczków na wodę mineralną), zapewnienia przy każdym posiłku naczyń i sztućców dla każdej osoby,
ustalenia szczegółowego menu posiłków, które zostanie przesłane Zamawiającemu do akceptacji
min. 7 dni przez realizacją usługi)
akceptacji możliwości wprowadzenia zmiany/rozszerzenia menu, po uprzedniej konsultacji
z Zamawiającym (min. 2 dni przez realizacją usługi).
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Podpisując ofertę jednocześnie oświadczamy, że:
1) posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
2) posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu 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.
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb postępowania,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 ze zm.)
Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że jesteśmy gotowi zrealizować usługę.
Proponowana przez nas cena brutto za całość realizacji usługi wynosi:
Cena: ……………………………….. PLN
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Całe zamówienie obejmuje łącznie:
1) wynajem 3 sal szkoleniowych – 9 dni zajęć,
2) zapewnienie wyżywienia dla 60 Uczestników projektu oraz 6 wykładowców – 198 osobodni,
3) noclegi dla 60 Uczestników projektu oraz 6 wykładowców – 132 osobodni.
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Cena: …………………………………………………………………….. (słownie)

Lider projektu:

Partner projektu:

Specyfikacja ceny:

Lp.

Rodzaj przedmiotu
Zamówienia

J.m.

Ilość

1

Wynajem sal
szkoleniowych

dzień

9

2

Wyżywienie
dla Uczestników projektu
i wykładowców

osobodzień

198

3

Noclegi dla Uczestników
projektu i wykładowców

osobodzień

132

……………………………………………………

……………………………………………………

Pieczęć Przedsiębiorstwa/ Oferenta

Cena łączna brutto
kwota

słownie

……………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania
Przedsiębiorstwa/ Oferenta
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Miejsce i data

Cena brutto
za dzień/ osobodzień
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