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ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór
usługodawcy na Zorganizowanie szkolenia metodycznego (wynajem sal wykładowych, noclegi
i wyżywienie) uczestników szkolenia metodycznego dla nauczycieli, w ramach projektu: „Szkoła sukcesu

– ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych,
ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT .
1. Zamawiający – English Unlimited sp. z o.o., zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie kompleksowe usług, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do
niniejszego Zapytania – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do
niniejszego Zapytania w terminie do dnia 2 listopada 2011 roku do godz. 15:00 w Biurze
Projektu w Sopocie, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, faxem lub drogą
elektroniczną na email: a.kowalik@eu.com.pl*. Koperta zawierającą ofertę powinna być
zaadresowana:
Biuro Projektu „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania
umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT
English Unlimited
ul. Armii Krajowej 73
81-844 Sopot
Z dopiskiem:
Oferta w postępowaniu mającym na celu wybór usługodawcy na Zorganizowanie szkolenia
metodycznego (wynajem sal wykładowych, noclegi i wyżywienie) uczestników szkolenia metodycznego dla
nauczycieli w związku z realizacją projektu - „Szkoła sukcesu – ponadregionalny program

rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 listopada 2011 roku o godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

* Przy wyborze opcji odpowiedzi na zapytanie ofertowe faxem lub email oferent dostarczy niezwłocznie oryginał
przedmiotowej oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.
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4. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,



Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.



Zorganizują nocleg i śniadanie dla około 80 osób (ostateczna liczba nocujących uczestników
zostanie podana do dnia 12.11.11r.) w jednym budynku ośrodka oddalonym nie więcej niż 7

km od głównych stacji kolejki SKM (Gdańsk Główny, Wrzeszcz, Oliwa, Sopot)


Zapewnią nocleg w jednym budynku w pokojach max 2 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym.



Zapewnią w budynku ośrodka w dniu 19.11.11 w godz. 11.30-19.00 4 sale konferencyjne z
dostępem do internetu



jedna na 90 osób (dwie godziny)



jedna na 44 osoby (5 godzin)



dwie na 25 osób. (5 godzin)



Zapewnią dla uczestników konferencji dwie przerwy kawowe, obiad oraz kolację.



Zapewnią w budynku ośrodka w dniu 19.11.11 w godz. 9.30 – 12.00 wydzielone miejsce na
zorganizowanie przez organizatora punktu rejestracyjnego uczestników.



Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria

5.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:
 Będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1,
 Będzie zawierała najniższą cenę

6.

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną
powiadomieni drogą pisemną.

………………………..…Małgorzata Szwaj
Podpis osoby upoważnionej
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest
Zorganizowanie szkolenia metodycznego (wynajem sal wykładowych, noclegi i wyżywienie) dla 88
uczestników Szkolenia metodycznego dla nauczycieli w Gdańsku lub Sopocie w okresie 19.11.11 r. -

20.11.11 r.

Wymagania
1. Zleceniobiorca zapewnia
a. nocleg i śniadanie dla około 80 osób (ostateczna liczba nocujących uczestników zostanie
podana do dnia 12.11.11r.) w jednym budynku ośrodka oddalonym nie więcej niż 7 km

od głównych stacji kolejki SKM (Gdańsk Główny, Wrzeszcz, Oliwa, Sopot)
b. nocleg w pokojach max 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
c. w budynku ośrodka w dniu 19.11.11 w godz. 11.30-19.00 4 sale konferencyjne
posiadające niezbędne wyposażenie techniczne: ekran, nagłośnienie łatwy dostęp do
źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz) oraz dostęp do internetu


jedna na 90 osób (dwie godziny)



jedna na 44 osoby (5 godzin)



dwie na 25 osób. (5 godzin)

d. dla uczestników konferencji dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, zimne napoje,
mleko, cukier, kruche ciastka), obiad, składający z co najmniej dwóch dań i napojów
oraz gorącą kolację w postaci szwedzkiego stołu wg harmonogramu dostarczonego
zleceniobiorcy przez zleceniodawcę
e. w budynku ośrodka w dniu 19.11.11 w godz. 9.30 – 12.00 wydzielone miejsce na
zorganizowanie przez organizatora punktu rejestracyjnego uczestników

f. dostępność miejsc parkingowych dla trenerów, obsługi szkoleniowej oraz uczestników
szkolenia bez dodatkowych opłat
2.

Ponadto

obiekt

powinien

spełniać

wymogi

dotyczące

bezpieczeństwa,

ochrony

przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochrony środowiska.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTOWY
...................................................
/miejscowość i data/
……...........................................
...................................................
...................................................
(Nazwa i adres Wykonawcy)
OFERTA
Do: English Unlimited
ul. Armii Krajowej 73
81-844 Sopot
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru usługodawcy na Zorganizowanie pobytu
(noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych, w ramach pt.: „Szkoła sukcesu –
ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczamy, iż:
1. oferujemy realizację zamówienia na podstawie szczegółowego kosztorysu przedstawionego
poniżej:
Kategoria wydatków

j.m.

Nocleg ze śniadaniem
Osobodoba
2 przerwy kawowe, obiad osoba
i kolacja
Wynajem sal
sztuka
konferencyjnych
Suma

Ilość

Cena jednostkowa Wartość brutto
brutto

80
88
4

2. ceny wskazane w pkt 1 są cenami ryczałtowymi i uwzględniają wszystkie koszty wykonania
zamówienia z podatkiem VAT
3. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
przyjmujemy warunki w nim zawarte;
4. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
5. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu są następujące informacje:
a) ...............................................................................................
b) ...............................................................................................
……………………………………………………………………………..
(podpis Wykonawcy)
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