
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2020

Zapraszamy  do  złożenia  oferty  cenowej  na  realizację  usługi  wynajmu  sal  szkoleniowych
z wyposażeniem, cateringiem i  noclegiem w ramach projektu  „Mama na rynku pracy”,  o numerze
2019/101915,  finansowanym  przez  Norwegię  poprzez  Fundusze  Norweskie  2014-2021  w  ramach
Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca".

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień 
A. Catering – Kod CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
B. Nocleg – Kod CPV 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
C. Wynajem sali z wyposażeniem – Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości 
innych niż mieszkalne

I. Informacje ogólne 
1.  Zamawiający  -  Pracodawcy  Lubelszczyzny  „Lewiatan”,  adres:  ul.  1-go  Maja  16,  20-410  Lublin,  
NIP 9462342596.
2. Projekt jest współfinansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach
Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca".
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego trybu nie stosuje
się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych).

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  organizatora  sześciu  2-dniowych  szkoleń  w  ramach  projektu
„Mama na rynku pracy”, który zrealizuje usługę wynajmu sali konferencyjnej, cateringu oraz noclegów
dla 40 uczestników projektu.

Zamówienie dotyczyć będzie okresu: trzy 2-dniowe terminy dla grupy I (20 osób) oraz trzy 2-dniowe
terminy dla grupy II (20 osób), łącznie sześć 2-dniowych terminów (piątek i sobota) w czasie od sierpnia
2020  r.  do  grudnia  2020  r.  Dokładne  terminy  zostaną  ustalone  z  wybranym  Wykonawcą
do 31.07.2020 r.

Usługa  ma spełniać poniższe parametry: 
1. Lokalizacja:  maksymalnie 60 km od Lublina.
2.  Minimalny  standard  jakości  obiektu:  standard  czterogwiazdkowy  według  kategoryzacji  obiektów
hotelarskich lub tożsamy z tym standardem dla obiektów nie posiadających kategoryzacji.
3. Termin: sześć 2-dniowych terminów (piątki i soboty) w czasie od sierpnia 2020r. do grudnia 2020 r.,
4. Czas trwania części merytorycznej (orientacyjny): 
- piątki, godz. 11.00 - 17.30 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 minut i o godz. 12:30-13:30 przerwa na
obiad)
- soboty, godz. 9.00 - 14.30 (w tym 2 przerwy kawowe po 15 minut i o godz. 14.30 obiad i  wyjazd
uczestników)
5. Liczba uczestników:  dwie 20-osobowe grupy, łącznie 40 uczestników.
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6. Nocleg (z piątku na sobotę) w pokojach 1 / 2 / 3 -osobowych.
7. Wyposażenie sali szkoleniowej: klimatyzacja, rzutnik multimedialny, ekran, laptop.
8. Catering: serwis kawowy ciągły + obiad i kolacja bufetowa w piątki oraz śniadanie i lunch w soboty.

A. Catering 
 W skład  zestawu cateringowego podczas  każdego z  sześciu  2-dniowych  terminów wchodzą

2 obiady plus serwis kawowy dla 20 uczestników szkolenia
 Catering: obiad (składający się z dwóch dań)
 Poczęstunek  kawowy (kawa,  herbata,  zimne napoje  (woda mineralna,  soki),  owoce,  ciastka

dostępne bez ograniczeń w trakcie realizacji szkoleń) dla 20 osób podczas dwóch dni szkolenia
 Usługa cateringowa będzie świadczona w dniach wynajmu sali szkoleniowej
 Ponadto  kolacja  bufetowa  dla  20  osób  w  piątki  oraz  śniadanie  dla  20  osób  

w soboty podczas każdego z sześciu terminów
 Łączna liczba zestawów cateringowych podczas sześciu 2-dniowych terminów - 120 szt.
 Łączna  liczba:  kolacji  bufetowych  –  120  szt.  oraz  śniadań  –  120  szt.   podczas  sześciu  

2-dniowych terminów

B. Nocleg

 Nocleg dla 20 osób podczas sześciu 2-dniowych terminów
 Dodatkowo  zapewnienie  w  tych  terminach  dwóch  pokoi  –  1-osobowego  dla  trenera  i

2-osobowego dla osób z obsługi szkolenia (chodzi o zapewnienie pokoi dla dodatkowych osób,
nie wchodzi to w zakres wyceny zamówienia)

 Zakwaterowanie w pokojach dla łącznie 20 osób:

8 pokoi 2-osobowych
7 pokoi 1-osobowych

C. Wynajem sali z wyposażeniem

 Sala szkoleniowa, która pomieści grupę ok. 20 osób
 Sala szkoleniowa musi być wyposażona w:

◦ ekran do prezentacji multimedialnych,
◦ projektor multimedialny, 
◦ laptop
◦ inne akcesoria niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, np. przedłużacz, pilot, flipchart lub

tablicę, itp.
◦ bezpłatny dostęp do Internetu dla uczestników szkolenia
◦ odpowiednia liczba stołów i krzeseł

 Wynajem sali szkoleniowej na 5 h dziennie w ciągu 2 dni – razem 10 roboczogodzin wynajmu
sali szkoleniowej podczas sześciu 2-dniowych terminów 

III. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
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2. Warunkiem przyjęcia oferty jest akceptacja bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego - złożenie
oferty  jest  uważane  za  akceptację.  Wykonawcą  może  być  osoba  fizyczna,  osoba  prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki,  
o  których  mowa  w  art.24  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (dalej  ustawa  Pzp)
oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 i określone w ust. 2 ustawy Pzp.

4. W  celu  potwierdzenia  spełnienia  ww.  warunków,  Zamawiający  wymaga  złożenia  stosownego
oświadczenia zgodnie ze wzorem formularza-ofertowego.

5. Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

IV. Termin realizacji umowy
od 28.08.2020 do 31.12.2020 w poniżej określonych terminach:
I grupa  
28-29.08.2020
23-24.10.2020
4-5.12.2020 

II grupa  
18-19.09.2020 
6-7.11.2020 
11-12.12.2020 

Szczegółowe  warunki  umowy  wraz  z  harmonogramem  poszczególnych  szkoleń zostaną  ustalone
przez Wykonawcę z Zamawiającym i umieszczone w umowie.

V. Kryteria niezbędne (dostępu)
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a. Cena – 100%
2. Podczas oceny sali konferencyjnej będzie brana również pod uwagę:

a. Lokalizacja sali konferencyjnej – preferowane miejsce w odległości do 60 km od Lublina.
b. Udogodnienia  takie  jak  np.  możliwość  skorzystania  z  oferty  SPA&WELLNESS,

różnorodność i atrakcyjność możliwości organizacji czasu wolnego
c. Warunki płatności
d. Elastyczność  w  stosunku  do  ewentualnych  zmian  (np.  zmiana  liczby  uczestników,

możliwość odwołania rezerwacji, itp.)
3. Doświadczenie w organizacji pobytów szkoleniowych  obejmujących organizację zakwaterowa-

nia, wyżywienia. 

Kryteria  dostępu  są  weryfikowane  na  podstawie  kopii  dokumentów  potwierdzonych  za  zgodność  
z oryginałem świadczących o tym, że usługi te zostały wykonane należycie (np. umowy, oświadczenia,
referencje, protokoły odbioru, itp.
Ocena spełnienia kryteriów niezbędnych będzie dokonywana metodą „spełnia/nie spełnia".

VI. Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 
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2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Wykonawca poda ceny w kwotach netto i brutto za noclegi, wynajem sali i catering.
4.  Ofertę  należy  sporządzić  wg  formularza  ofertowego  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  Zapytania
Ofertowego.
5. Do oferty należy dołączyć referencje, oświadczenie oraz inne załączniki potwierdzające wymagane
doświadczenie. 
6.Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego i zostać przygotowana w języku polskim. 
7.Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez Wykonawcę albo osobę umocowaną,
przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 
8. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę/osoby
podpisujące  ofertę.  Poprawki  powinny  być  dokonane  w  sposób  czytelny  oraz  opatrzone  datą  ich
dokonania. 
9. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. 
Nr  153 poz.1503 z późn.  zm.),  Wykonawca powinien wyraźnie  zastrzec to w ofercie i  odpowiednio
oznaczyć zastrzeżone informacje. 
10.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  przygotowaniem  i  złożeniem  oferty  niezależnie
od wyników.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.  Cena  oferty  powinna  obejmować  pełny  zakres  usług  określonych  w pkt.  II  i  zawierać  wszystkie
elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich, z podaniem wartości  usługi netto, wartości usługi brutto.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną wartość brutto zamówienia
uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4.  Oferta  winna  być  sporządzona  zgodnie  z  Formularzem  ofertowym  będącym  Załącznikiem  nr  1  
o niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena maksymalnie
- 100 pkt, według wzoru:

Cena brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = …………………………………………………………………. x 100 pkt.

Cena brutto ocenianej oferty

 
VIII. Miejsce i termin składania oferty
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do końca dnia 21.07.2020r.:
osobiście  w  siedzibie:  Pracodawcy  Lubelszczyzny  „Lewiatan”,  ul.  1-go  Maja  12/4,  20-410  Lublin
lub przesłać na adres e- mail: biuro@prywatni.lublin.pl z dopiskiem: „Oferta dotycząca realizacji usługi
wynajmu  sal  szkoleniowych  z  wyposażeniem,  cateringiem  i  noclegiem  w  ramach  projektu  „Mama
na rynku pracy”.

IX. Osoby do kontaktu :
Osobą wyznaczoną do kontaktów z  wykonawcą jest  Paulina  Wojdak-Działa,  koordynator  projektu,  
tel. 605 313 300, e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl
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Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną,
faksem  lub  drogą  elektroniczną.  W  przypadku  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień
oraz  informacji  faksem  lub  drogą  elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Odwołania postępowania, unieważnienia go, w całości lub w części w każdym czasie bez podania
przyczyny.
2. Zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.
3. Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu. 
4. Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
5. Odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:  
1. Załącznik r 1 -  Formularz oferty
2. Załącznik r 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków podmiotowych ubiegania się o zamówienie
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nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

związany z wyborem Wykonawcy na realizację
 usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, cateringiem i noclegiem

w ramach projektu „Mama na rynku pracy”, o numerze 2019/101915, 
finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 

w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca".

Dane Wykonawcy:
Nazwa:

Adres: 
Miejscowość:............................................................................................................

Ulica: .................................................. Nr domu: ............... Nr lokalu .....................

Kod pocztowy: ................... Powiat: .............................. Woj.: ...............................
Tel. stacjonarny Fax

E-mail Telefon

REGON NIP

OFERTA                                                                               
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację
usługi wynajmu  sal  szkoleniowych  z  wyposażeniem,  cateringiem  i  noclegiem  w  ramach  projektu
„Mama na rynku pracy”,  o numerze 2019/101915,  finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze
Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca", Projekt Mama na rynku
pracy

Zgodnie  z  wymaganiami  określonymi w zapytaniu  ofertowym (nr  9/2020)  oferuję  usługę na kwotę
łącznie:

Netto: …………………………………………………….. słownie złotych: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Brutto: ……………………………………………………..słownie złotych: ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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WYCENA ZAMÓWIENIA

l.p. Usługa
Cena  brutto  (podczas  jednego
2-dniowego terminu )

Proponowana cena brutto  całej
usługi  (podczas  sześciu
2-dniowych terminów)

1.

Catering Oferuję cenę brutto za usługę 
za 20 osób  podczas jednego 
2-dniowego terminu 
cena per 20 os.= …………………..zł

Cena całej usługi;  brutto 
za  usługę  za  20  osób  podczas
sześciu  2-dniowych terminów 
cena per 20 os. x  6 = ………....….zł

2.

Nocleg Oferuję cenę brutto za usługę 
za 20 osób podczas jednego 
2-dniowego terminu 
cena per 20 os.= …………………..zł

Cena całej usługi;  brutto 
za  usługę za  20  osób  podczas
sześciu 2-dniowych terminów  
cena per 20 os. x  6 = ………....….zł

3.

Wynajem  sali  z
wyposażeniem

Oferuję cenę brutto za usługę 
za 20 osób podczas jednego 
2-dniowego terminu 
cena per 20 os.= …………………..zł

Cena całej usługi;  brutto 
za  usługę   za  20  osób  podczas
sześciu 2-dniowych terminów 
cena per 20 os. x  6 = ………....….zł

RAZEM Cena  brutto  za  całą  usługę
……………………………………zł 

Dla potwierdzenia wyżej opisanych doświadczeń, jako załączniki przedkładam:
a)   Referencje  i/lub  oświadczenia  i/lub  kopie  umów  potwierdzające  doświadczenie  w  organizacji
pobytów szkoleniowych. 

Oświadczam,  że  zapoznałem/ am się  z  warunkami  zawartymi  w Zapytaniu  Ofertowym i  uznaję  się
za  związanego/związaną  określonymi  w  nim  postanowieniami  i  zasadami  postępowania.  Akceptuję
Zapytanie Ofertowe wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na zapytania
oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez Zamawiającego przed upływem terminu składania
ofert.

W przypadku udzielenia  mi  zamówienia  zobowiązuję  się  do zawarcia pisemnej  umowy w terminie  
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

………………………………...                                           ………………………………………………………………………….
 /miejscowość i data/                                                                           /podpis i pieczęć imienna Wykonawcy/
                                                                                                     
Potwierdzenie  otrzymania  zapytania  ofertowego  na:  złożenie  oferty  cenowej  na  realizację  usługi
wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, cateringiem i noclegiem w ramach projektu „Mama na
rynku pracy”.
Zapytanie doręczono  w dniu : ………………………….. godz. : …………………………..

                                              ……………………………………………………………………
                                                                                            /pieczęć i podpis osoby odbierającej/
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Załącznik nr 2 

Oświadczenie

związane z wyborem Wykonawcy na realizację
usługi wynajmu sal szkoleniowych z wyposażeniem, cateringiem i noclegiem 

w ramach projektu „Mama na rynku pracy”, o numerze 2019/101915,
finansowanym przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 

w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna Praca".

Oświadczam, że spełniam następujące warunki podmiotowe ubiegania się o zamówienie: 
a) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem oferty,
b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne  do wykonania zamówienia,
c) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym – Pracodawcami Lubelszczyzny „Lewiatan” lub
osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i  przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo i w szczególności:

 nie uczestniczę w spółce jako wspólnik;
 nie posiadam udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 nie  pełnię  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta,

pełnomocnika;
 nie  pozostaję  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 w stosunku do
osób wykonujących  w imieniu  zamawiającego  czynności  związanych  z
przygotowaniem i udzieleniem zamówienia.

………………………………………………, dn. ………………………………                                   

                                                                                    ……………………....................................................................................
                 czytelny podpis Oferenta
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