
                                                                                                            

                                                                                                              

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

Projekt „Razem możemy więcej” 
 

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

Rada w Rzeszowie ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów 

Tel. (17) 862-13-91 fax. (17) 853-44-29 

 

Rzeszów, dnia 30.04.2013 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: 

 

nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej 

w ramach projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  

Rada w Rzeszowie 

ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów 

Tel. (17) 862-13-91 fax. (17) 853-44-29  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz  

wynajem sal konferencyjnych na konferencje.  

2.1 Od Wykonawcy oczekujemy:  

– lokalizacji w odległości max. 20 km od Rzeszowa (liczone od centrum Rzeszowa) 

1)ośrodek musi znajdować się poza granicami administracyjnymi Rzeszowa  

– dyspozycji pokoi dwuosobowych na 80 osób (każdy pokój wyposażony w pojedyncze 

łóżka, pokoje z łazienką)  

– zapewnienia usługi noclegowej połączonej z wyżywieniem dla 80 os.: 1 śniadanie, 2 

obiady, 2 kolacje, 4 przerwy kawowe   

- sali szkoleniowej dla 80 osób, czas wynajęcia sal: dwa pełne dni (sala wyposażona w: stoły,  

krzesła, ekran, flipchart,)  

- dodatkowych możliwości spędzania czasu poza godzinami szkoleniowymi w budynku  

ośrodka  

2.2. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników  

konferencji oraz wyżywienia na podstawie menu zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny (przygotowanie i sprzątanie, zastawa). W  

terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą. W terminie uzgodnionym z wybranym  

Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną liczbę uczestników szkolenia.  

2.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

1) 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe  

2) 55120000 -7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji  

3) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

4) 55130000-0 Inne usługi hotelarskie  

5) 55240000-4 Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych  

6) 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

 

3. Termin wykonania zamówienia.  

14 czerwca 2013 roku dzień zakwaterowania, 15 czerwca 2013 roku dzień wykwaterowania.  

1 nocleg.  
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4. Warunki udziału w postępowaniu.  

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy  

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i  

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

- spełniają wszystkie oczekiwania wymienione w pkt. 2.1 opisu przedmiotu zamówienia,  

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie  

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za  

odrzuconą.  

4.2. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo  

lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe 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.  

Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie  

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za  

odrzuconą.  

5. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu  

5.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 4.1 i w pkt  

4.2 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego. 

5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:  

„spełnia” - „nie spełnia”  

6. Wymagane dokumenty  

-Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1).  

-Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane  

przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.  

Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału.  

7. Opis sposobu przygotowania oferty  

7.1 Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego  

(jako załącznik nr 1). Oferta powinna:  

•zawierać pełną nazwę oferenta,  

•zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS lub  

numer innego właściwego dla Wykonawcy rejestru,  

• być sporządzona w języku polskim,  

• treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, inaczej oferta zostanie  
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odrzucona,  

• zawierać cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, która zawiera podatek VAT  

obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie  

wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  

świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest  

wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Określone jest: łączna  

kwota brutto oferty wraz ze szczegółową kalkulacją (cena brutto noclegu za osobę, cena  

brutto wyżywienia na osobę wraz z przerwami kawowym, cena wynajmu sali  

konferencyjnej).  

8. Forma oferty  

8.1 Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (scan).  

8.2 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów. 

8.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

9.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.  

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  

jest: Bogdan Szupernak tel. (17) 862-13-91 fax. (17) 853-44-29 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.  

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów, bądź  

w formie elektronicznej (scan) na adres e-mail fsntnot@poczta.onet.pl w  

nieprzekraczalnym terminie: do dnia 06 maja 2013 roku do godz. 16.00 

11. Kryteria oceny ofert.  

11.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez  

Zamawiającego.  

11.2 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich  

znaczenie:  

Cena brutto 100%  - 100 punktów 

11.3 Ostateczna ocena punktowa oferty  

Ocena punktowa oferty  będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.  

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt  

11.4 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która  

otrzyma największą liczbę punktów.  

12. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników.  

12.1 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją  

ofertę.  

 12.2 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert.  

12.3 Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania  

w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 15 

dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Informacja o wynikach postępowania  

zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego:  

13. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.  

W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, poprzez e-mail, oraz telefonicznie.  

14. Unieważnienie postępowania.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

15. Pozostałe informacje.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania  

mailto:fsntnot@poczta.onet.pl
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Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany  

lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom  

niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie  

Zamawiającego. 

Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały  

zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na  

dokonanie zmian w ofercie.  

16.Finansowanie.  

Zamówienie jest w ramach projektu „Razem możemy więcej” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

17.Płatnikiem będzie:  

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych  

Rada w Rzeszowie 

ul. Kopernika 1 35-959 Rzeszów 

NIP 813-02-68-679 PEKAO S.A. IIO/Rzeszów 70 1240 2614 1111 0000 3958 5998 

18.Załączniki  

1. Formularz ofertowy.  

3. Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.  

 


