Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór
usługodawcy na Zorganizowanie pobytu (noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych, 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 10 lutego 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 mającego na celu wybór usługodawcy na Zorganizowanie pobytu (noclegów
i wyżywienia) uczestników obozów naukowych 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 10 lutego 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 pobyt w Gdańsku (noclegi i wyżywienie) 88 uczniów szkół ponadgimnazjalnychuczestników obozów naukowych oraz 8 opiekunów w okresie 8.07.11-18.07.11 (jeden turnus – 10

noclegów, rozpoczynający i kończący się obiadem)

• Zapewnią nocleg w jednym budynku uczniom w pokojach max 3 osobowych z pełnym
węzłem sanitarnym oraz opiekunom w pokojach max 2 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym. Pokoje powinny być wyposażone w pojedyncze łóżka, szafy, stoły i krzesła.

• Zapewnią we własnej stołówce (jadalni) na terenie ośrodka całodzienne wyżywienie w postaci
śniadania, suchego prowiantu i obiadu w porze popołudniowej (w niedziele - śniadanie, obiad,
kolacja) wraz z napojami gorącymi i zimnymi.

• Zapewnią w budynku ośrodka łącze internetowe dla potrzeb uczestników i kadry dydaktycznej
• Zapewnią na terenie ośrodka do dyspozycji zamawiającego pomieszczenia (świetlica, sala
telewizyjna, sale do rekreacji, sale sportowe itp.,), w których można zorganizować zajęcia
wychowawcze w czasie niepogody

• Zapewnią na terenie ośrodka do dyspozycji zamawiającego teren do rekreacji na świeżym
powietrzu (ogrodzony),

• 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 pobytu (noclegów i wyżywienia) uczestników obozów naukowych w ośrodku
wypoczynkowym, domu wypoczynkowym, hotelu lub pensjonacie w Gdańsku w okresie

8.07.11-18.07.11

Wymagania
1. Zleceniobiorca zapewnia
a. noclegi i wyżywienie dla 88 uczniów szkół ponadgimnazjalnych- uczestników
obozów naukowych oraz 8 opiekunów i 1 kierownikowi obozu – 10 noclegów,

(pobyt rozpoczyna się i kończy obiadem)
b.

nocleg dla wszystkich uczestników w jednym budynku - uczniom w
pokojach max 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym oraz opiekunom w
pokojach max 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Pokoje powinny
być wyposażone w pojedyncze łóżka (wyklucza się piętrowe łóżka), szafy,
stoły i krzesła.

c. całodzienne wyżywienie (jednozmianowość) we własnej stołówce (jadalni) na
terenie ośrodka w postaci śniadania, lunchu - suchy prowiant i obiadu w porze
popołudniowej (w niedziele - śniadanie, obiad, kolacja) wraz z napojami
gorącymi i zimnymi bez ograniczeń. Posiłki urozmaicone, odpowiadające

normom żywieniowym dzieci i młodzieży pod względem ilości jak i
jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, dużą ilość warzyw i
owoców
d. suchy prowiant na drogę powrotną w postaci kanapek, wody lub soku,
owoców
e. w budynku ośrodka łącze internetowe dla potrzeb uczestników i kadry
dydaktycznej

f.salę szkoleniową na 4 godziny dla 90 osób w dniu 8.07.11 (po obiedzie)
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g. na terenie ośrodka do dyspozycji zamawiającego pomieszczenia (świetlica,
sala telewizyjna, sale do rekreacji, sale sportowe itp.,), w których można
zorganizować zajęcia wychowawcze w czasie niepogody

h. na terenie ośrodka do dyspozycji zamawiającego ogrodzony teren do rekreacji
na świeżym powietrzu (miejsce na organizacje ognisk, boiska do gry

dostępne całodziennie),
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.

Ilość

Osobodoba

szt

970

Cena jednostkowa Wartość brutto
brutto

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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