
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Tryb udzielenia zamówienia: 

 Postępowanie wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 t.j.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (zamówienie o wartości 

niższej niż 130 000 złotych netto). 

 

Organizacja 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych połączonych z wizytami studyjnymi dla 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 8 województw 

w ramach projektu pn. „Azymut-Samodzielność”. 

 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu pn. „Azymut - Samodzielność” nr: 

POWR.03.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, typ operacji: 

„Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa 

wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach, z uwzględnieniem możliwości finansowania 

tych rozwiązań”. 

 

I. Zamawiający 

 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  

ul. Feliksa Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań. 

 

II. Opis zamówienia 

 

1. Informacje ogólne: 

 

Organizacja spotkań edukacyjno-szkoleniowych z zakresu „Modelu mieszkalnictwa wspomaganego 

dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem i zespołem Aspergera i wizyt 

studyjnych do mieszkań wspomaganych dla osób ze spektrum autyzmu, utworzonych  

w ramach projektu pn. Azymut-Samodzielność dla przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego i organizacji pozarządowych w ramach których Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia: przejazdów, zakwaterowania, sali szkoleniowej, działań szkoleniowych prowadzonych 

pierwszego dnia, wyżywienia, transferów lokalnych na miejsce szkolenia/wizyt, opiekuna oraz 

wszelkich innych usług niezbędnych do realizacji przedmiotowych szkoleń i wizyt. 

2. Czas trwania wizyty : 

2 dni (1 lub 2 noclegi, nocleg poprzedzający szkolenie dla osób, których miejsce zamieszkania będzie 

odległe od miejsca szkolenia min. 100 km) – przyjazd po południu/wieczorem dnia poprzedzającego I 

dzień szkolenia dla wskazanych województw). 



 
 
 

3. Termin realizacji:  

 

 

4. Opis realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

1) 4 dwudniowe wyjazdy ramowo składające się z:  

I dzień – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe – czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych – 

zatrudnienie szkoleniowca po stronie Zamawiającego. 

II dzień – wizyta studyjna w mieszkaniach wspomaganych (2 lokalizacje) 

2) 4 szkolenia/wizyty dla przedstawicieli JST i NGO z 8 województw zostaną podzielone w 

następujący sposób: 

• wielkopolskie / kujawsko-pomorskie 

• warmińsko-mazurskie/podlaskie, 

• opolskie/śląskie 

• łódzkie/świętokrzyskie 

3) Liczba uczestników 1 szkolenia/wizyty studyjnej stacjonarnej, wynosi 20 osób (po 10 osób  

z jednego województwa) x 4 szkolenia/wizyty = 80 osób,  

4) Na każdym z 4 szkoleń należy zapewnić dodatkowe wyżywienie dla 3 osób (1 trener i 2 

specjalistów ds. modelu) w ilości zawartej w pkt. 3 tj. miejsca szkoleń dla poszczególnych 

województw. 

L.
p 

 Województwo 

Liczba osób 
wymagająca 

zakwaterowan
ia dzień przed 
szkoleniem. 

Miejsce szkolenia – 
dzień I 

Miejsce wizyty 
studyjnej – 

dzień II 

Miejsce wizyty 
studyjnej – 

dzień II 

1 Wielkopolskie (10 osób) 
kujawsko-pomorskie  
(10 osób) 

 
0 

Konin,  
25.10.2022 r.,  
godz. 10.00 – 18.00 
 

Konin, 
26.10.2022 r., 
godz. 9.00 

Stargard, 
26.10.2022 r.,  
godz.14.30 

2 Warmińsko-mazurskie 
(10 osób) 
Podlaskie (10 osób) 

20 Konin,  
09.11.2022 r.,  
godz. 10.00 – 18.00 
 

Konin, 
10.11.2022 r., 
godz. 9.00 

Gorzów Wlkp., 
10.11.2022 r., 
godz. 14.30 

3 Opolskie (10 osób) 
Śląskie (10 osób) 

20 Szczecin,  
17.11.2022 r.,  
godz. 10.00 – 18.00 
 

Goleniów, 
18.11.2022 r., 
godz. 9.00 

Kołobrzeg, 
18.11.2022 r., 
godz. 13.00 

4 Łódzkie (10 osób) 
Świętokrzyskie (10 osób) 

10 
  

Konin,  
22.11.2022 r.,  
godz. 10.00 – 18.00 
 

Konin, 
23.11.2022 r., 
godz. 9.00 

Gorzów Wlkp., 
23.11.2022 r., 
godz. 14.30 



 
 

5) Podczas wizyty studyjnej (drugiego dnia)  w każdym odwiedzanym mieszkaniu 

wspomaganym, Wykonawca zapewni eksperta merytorycznego, który prowadzi dane 

mieszkanie treningowe dla osób z ASD. Ekspert odpowiedzialny będzie za zaprezentowanie 

rozwiązań  wypracowanych w danym mieszkaniu i działań tam prowadzonych. Czas 

prezentacji danego mieszkania nie powinien być krótszy niż trzy godziny, 

6) w szkoleniu i wizycie studyjnej weźmie udział 1 przedstawiciel Wykonawcy, odpowiadający za 

właściwe załatwienie spraw organizacyjnych w trakcie wizyty oraz moderację spotkań. 

 

5. Miejsce szkoleń/wizyt i orientacyjny harmonogram wyjazdów: 

 

1) dla województw wielkopolskie/kujawsko-pomorskie: 

 

I dzień – spotkanie szkoleniowo-edukacyjne w Koninie, 

II dzień – wizyta studyjna w mieszkaniach wspomaganych w Koninie i Stargardzie 

 

I dzień spotkania tj. 25.10.2022 r.: 

• 8.00 podstawienie transportu w Poznaniu dla uczestników z województwa wielkopolskiego 

(10 osób), 

• 8.00 podstawienie transportu w Toruniu dla uczestników z województwa kujawsko-

pomorskiego (10 osób), 

• spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla 20 osób (w sali szkoleniowej lub konferencyjnej  

w hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy wydarzenia) w Koninie od 10.00 do 

18.00  

• w tym czasie przerwy kawowe dla 20 osób, 

• obiad dla uczestników szkolenia - 20 osób 

• zakwaterowanie w hotelu uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego  

i wielkopolskiego (20 osób), 

• Kolacja i nocleg w hotelu w Koninie dla uczestników 2 województw – 20 os. 

• pierwszego dnia spotkania zapewnić należy dodatkowo dla 3 osób: przerwy kawowe, obiad, 

kolację. Dodatkowe 3 osoby stanowią: 1 trener i 2 specjalistów ds. modelu. 

Razem: serwis kawowy w trybie ciągłym dla 23 osób, 23 obiady, 23 kolacje 

II dzień spotkania tj. 26.10.2022 r.: 

• śniadanie w hotelu 7.30 – 9.00 dla 20 os. 

• wyjazd do mieszkania wspomaganego w Koninie 9.00 – 9.30  

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym 9.30 – 12.30 

• przejazd do Stargardu 12.30 do 14.30 

• obiad + kawa w Stargardzie dla uczestników szkolenia - 20 osób 

• należy zapewnić dodatkowy obiad i kawę w Stargardzie dla 2 osób: 2 specjalistów ds. modelu 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym w Goleniowie 16.00 – 19.00 

• powrót – odwiezienie 10 uczestników z województwa kujawsko/pomorskiego do Torunia. 

• powrót - odwiezienie 10 uczestników z województwa wielkopolskiego do Poznania. 



 
 

Razem: 22 obiady, 22 przerwy kawowe 

2) dla województw warmińsko-mazurskiego/podlaskiego: 

I dzień – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe w Koninie, 

II dzień – wizyta studyjna w mieszkaniach wspomaganych w Koninie i Gorzowie Wlkp. 

 

Dzień poprzedzający szkolenie tj. 08.11.2022 r. 

• podstawienie transportu w Białymstoku dla uczestników z województwa podlaskiego ( 10 

osób)  

• 11.00 do 18.00 przejazd do Konina 

• podstawienie transportu w Olsztynie dla uczestników z województwa warmińsko-

mazurskiego (10 osób), godz. 12.00  

• 12.00 do 17.00 przejazd do Konina 

• zakwaterowanie w hotelu w Koninie (20  osób) 

• kolacja w hotelu w Koninie  (20 osób) 

 

I dzień spotkania tj. 09.11.2022 r: 

• śniadanie w hotelu dla uczestników (20 osób) 

• spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla 20 osób (w sali szkoleniowej lub konferencyjnej w 

hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy wydarzenia) w Koninie od 10.00 do 

18.00 

• w tym czasie przerwy kawowe dla 20 osób, 

• obiad dla uczestników szkolenia - 20 osób 

• Kolacja i nocleg w hotelu w Koninie dla uczestników (20 osób) 

• pierwszego dnia spotkania zapewnić należy dodatkowo dla 3 osób: serwis kawowy, obiad, 

kolację. Dodatkowe 3 osoby stanowią: 1 trener i 2 specjalistów ds. modelu. 

 

Razem: serwis kawowy w trybie ciągłym dla 23 osób, 23 obiady, 23 kolacje 

 

II dzień spotkania tj. 10.11.2022 r.: 

• śniadanie w hotelu 7.30 – 9.00 (20 osób). 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym w Koninie 9.00 – 12.00 

• przejazd do Gorzowa 12.00 do 14.30 

• obiad + kawa w Gorzowie Wlkp. dla uczestników szkolenia, 

• należy zapewnić dodatkowy obiad i kawę w Gorzowie dla 2 osób: 2 specjalistów ds. modelu 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym w Gorzowie 16.00 – 19.00 

• powrót – odwiezienie 10 uczestników z województwa podlaskiego do Białegostoku 

• powrót - odwiezienie 10 uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego do Olsztyna 

Razem: 22 obiady, 22 przerwy kawowe 

 

 



 
 
3) dla województw opolskiego/śląskiego: 

 

I dzień – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe w Szczecinie, 

II dzień – wizyta studyjna w mieszkaniach wspomaganych w Goleniowie i Kołobrzegu. 

Dzień poprzedzający szkolenie tj. 16.11.2022 r: 

• podstawienie transportu w Opolu dla uczestników z województwa opolskiego (10 osób) godz. 

12.00 

• 12.00 do 17.00 przejazd do Szczecina 

• podstawienie transportu w Katowicach dla uczestników z województwa śląskiego (10 osób), 

godz. 11.00  

• 11.00 do 17.00 przejazd do Szczecina 

• zakwaterowanie w hotelu w Szczecinie (20  osób) 

• kolacja w hotelu w Szczecinie  (20 osób) 

 

I dzień spotkania 17.11.2022 r.: 

• śniadanie w hotelu dla uczestników (20 osób) 

• spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla 20 osób (w sali szkoleniowej lub konferencyjnej w 

hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy wydarzenia) w Szczecinie od 10.00 do 

18.00 

• w tym czasie przerwa kawowa  

• obiad dla uczestników szkolenia 20 os.  

• Kolacja i nocleg w hotelu w Szczecinie dla uczestników (20 osób) 

• pierwszego dnia spotkania zapewnić należy dodatkowo dla 3 osób: przerwy kawowe, obiad, 

kolację. Dodatkowe 3 osoby stanowią: 1 trener i 2 specjalistów ds. modelu. 

 

Razem: serwis kawowy w trybie ciągłym dla 23 osób, 23 obiady, 23 kolacje 

 

II dzień spotkania tj. 18.11.2022 r.: 

• śniadanie w hotelu 7.30 – 9.00 dla uczestników 20 osób, 

• wyjazd do mieszkania wspomaganego w Goleniowie  9.00 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym 9.30– 11.30 

• przejazd do Kołobrzegu 11.30 do 12.30 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym w Kołobrzegu 12.30 – 14.30 

• 14.30  obiad + kawa w Kołobrzegu dla 20 os.  

• powrót – odwiezienie 10 uczestników z województwa opolskiego  do Opola. 

• powrót - odwiezienie 10 uczestników z województwa śląskiego do Katowic. 

• należy zapewnić dodatkowy obiad i kawę w Kołobrzegu dla 2 osób: 2 specjalistów ds. modelu 

Razem: 22 obiady, 22 przerwy kawowe 

 

 

 



 
 
4) dla województw łódzkie/świętokrzyskie: 

I dzień – spotkanie edukacyjno-szkoleniowe w Koninie, 

II dzień – wizyta studyjna w mieszkaniach wspomaganych w Koninie i Gorzowie Wlkp. 

 

Dzień poprzedzający szkolenie tj. 21.11.2022 r. 

• podstawienie transportu w Kielcach dla uczestników z województwa świętokrzyskiego (10 

osób), godz. 13.00  

• 13.00 do 17.00 przejazd z Kielc do Konina 

• zakwaterowanie w hotelu w Koninie 10 osób 

• kolacja w hotelu w Koninie 10 osób 

 

I dzień spotkania 22.11.2022 r: 

• podstawienie transportu w Łodzi dla uczestników z województwa łódzkiego ( 10 osób), 

przejazd Łódź – Konin 7.30 – 9.30 

• śniadanie w hotelu dla 10 os. (z województwa świętokrzyskiego). 

• spotkanie edukacyjno-szkoleniowe dla 20 osób (w sali szkoleniowej lub konferencyjnej w 

hotelu, w którym zakwaterowani zostaną uczestnicy wydarzenia)  w Koninie od 10.00 do 

18.00 

• w tym czasie przerwa kawowa  

• obiad dla uczestników szkolenia 20 os.  

• Kolacja i nocleg w hotelu w Koninie dla uczestników 2 województw (20 osób). 

• pierwszego dnia spotkania zapewnić należy dodatkowo dla 3 osób: przerwy kawowe, obiad, 

kolację. Dodatkowe 3 osoby stanowią: 1 trener i 2 specjalistów ds. modelu. 

Razem: serwis kawowy w trybie ciągłym dla 23 osób, 23 obiady, 23 kolacje 

 

II dzień spotkania 23.11.2022 r.: 

• śniadanie w hotelu 7.30 – 9.00 (20 osób). 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym w Koninie 9.00 – 12.00 

• przejazd do Gorzowa 12.00 do 14.30 

• obiad + kawa w Gorzowie Wlkp. dla uczestników szkolenia, 

• należy zapewnić dodatkowy obiad i kawę w Gorzowie dla 2 osób: 2 specjalistów ds. modelu 

• spotkanie w mieszkaniu wspomaganym w Gorzowie 15.30 do 18.30 

• powrót – odwiezienie 10 uczestników z województwa łódzkiego do Łodzi. 

• powrót - odwiezienie 10 uczestników z województwa świętokrzyskiego do Kielc. 

Razem: 22 obiady, 22 przerwy kawowe 

 

 

 



 
 
6. Organizacja spotkań edukacyjno-szkoleniowych i wizyt studyjnych – Wykonawca będzie 

zobligowany do ustalenia warunków pobytu uczestników wizyty m.in. w zakresie potwierdzenia 

terminu, czasu wizyty, zakresu ustalonego z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza zmiany w harmonogramie spotkań i miejsc odbioru/dowozu 

uczestników. Ewentualne zmiany w planie szkoleń i wizyt studyjnych w stosunku do 

przedstawionego harmonogramu mogą dotyczyć w szczególności godzin poszczególnych części 

wizyty, pod warunkiem utrzymania celu wizyty i akceptacji zmian. Wykonawca zobowiązany 

będzie do bieżącego reagowania na ewentualne zmiany w planie wizyty i dostosowywanie 

odpowiednich do potrzeb narzędzi. 

7. Wymagania odnośnie zakwaterowania: Wykonawca zobowiązany będzie dokonać rezerwacji  

i zakupu miejsc noclegowych dla uczestników na czas trwania szkolenia oraz wizyty studyjnej. 

Zamawiający wymaga zakwaterowania uczestników w obiektach co najmniej 3 gwiazdkowych. 

Zamawiający przewiduje  jeden/dwa noclegi (dwa noclegi dla wskazanych województw w pkt. 5) 

dla uczestników wizyty, spełniające następujące warunki: pokoje jedno i dwuosobowe, przy czym 

co najmniej 10 jednoosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, 

umywalka) dla każdej wizyty..  

8. Wymagania odnośnie sali szkoleniowej: Wykonawca zapewni na cele związane ze szkoleniem 

pierwszego dnia wyjazdu, salę szkoleniową z nagłośnieniem, projektorem oraz dostępem do 

Internetu, która swobodnie pomieści ok 30 osób. Sala musi znajdować się w hotelu, w którym 

odbywa się nocleg dla uczestników szkolenia. 

9. Wymagania odnośnie wyżywienia: Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wyżywienia 

we wskazanych miejscach w harmonogramie w pkt 5: 

śniadanie:  

• stół szwedzki: kawa z ekspresu, herbata, dodatki (mleko krowie i roślinne, cukier, cytryna), 

soki, woda mineralna, jasne i ciemne (razowe) pieczywo, masło, wędliny, deska serów 

żółtych, twarożek, jogurty, dżem, sałatka warzywna, warzywa (min. pomidory, ogórki, 

papryka, sałata), jajecznica, parówki lub kiełbaski na ciepło 

obiad: 

• w formie serwowanej lub bufetowej, 

• I danie: zupa/krem, co najmniej 250 ml na osobę, 

• II danie: zestaw mięsny lub wegetariański obejmujący min. porcję mięsa lub porcję wege, 

ziemniaki lub ryż, kaszę lub makaron, kluski śląskie lub kopytka,  min. 2 surówki do wyboru, 

• deser: min. 2 rodzaje domowych ciast do wyboru,  

• napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń. 

kolacja: 

• w formie serwowanej lub w formie bufetu, 

• do wyboru zupa/krem co najmniej 250 ml na osobę, 

• min. 2 ciepłe dania do wyboru (poza zupą),  

• zestaw zimnych przekąsek minimum 2 rodzaje bez ograniczeń, 

• wędliny i sery, 

• pieczywo ciemne i jasne  bez ograniczeń, 



 
 

• napoje ciepłe i zimne bez ograniczeń.  

Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dostępność posiłków wegetariańskich wskazanych 

przez Zamawiającego po dokonaniu rekrutacji uczestników. 

10. Przejazd – Wykonawca zapewni uczestnikom wizyty transport busem lub autokarem wynajętym 

na wyłączność. Środek transportu powinien być dostosowany do przewozu osób  

z niepełnosprawnościami.  

11. Transfer lokalny na miejscu wizyt – Wykonawca zapewni wszelkie transfery lokalne w miejscach 

wskazanych w harmonogramie. Środek transportu powinien być dostosowany do przewozu osób 

z niepełnosprawnościami. Usługa transportowa wskazana w pkt 8 i 9 obejmuje zorganizowanie i 

zapewnienie transportu uczestnikom do miejsca zakwaterowania i z powrotem oraz pomiędzy 

poszczególnymi miejscami programu zwiedzania i pobytu, bezpiecznym i odpowiednio do tego 

celu przygotowanym środkiem transportu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym, dostosowanym  do przewozu zgłoszonej liczby osób wraz z bagażami. 

12. Opiekun – Wykonawca zapewni opiekuna dla uczestników wizyty. Zadaniem opiekuna będzie 

koordynacja wizyty, reagowanie na nieprzewidziane sytuacje.  

13. Ubezpieczenie – Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi ubezpieczenie NNW na cały czas 

trwania wizyty.  

14. Wszystkie części usługi, w szczególności nocleg, transport, wyżywienie, działania szkoleniowe 

muszą być zgodne z wytycznymi określonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny lub inny 

uprawniony organ publiczny obowiązującymi w okresie realizacji usługi. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają doświadczenie w zorganizowaniu minimum 2 usług o wartości nie niższej niż 

50 000,00 zł brutto o charakterze spotkań edukacyjno-szkoleniowych oraz wizyt 

studyjnych lub o podobnych charakterze, zrealizowanych w okresie czterech lat liczonych 

na dzień złożenia oferty. 

2) będą dysponowali w czasie realizacji zamówienia zasobami i udogodnieniami 

określonymi w niniejszym zapytaniu; 

3) znajdują się w sytuacji organizacyjnej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4) spełnią i będą stosować przy realizacji usługi wszelkie wymogi sanitarne określone 

aktualnymi ( na moment realizacji usługi) przepisami prawa, w tym wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w związku z sytuacją epidemiczną w 

Polsce spowodowaną pandemią choroby COVID-19. 

2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy powiązani są kapitałowo 

lub osobowo z Zamawiającym, w szczególności jeśli wzajemne powiązania polegają na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 

4) 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; 



 
 

5) udziale w przygotowaniu postępowania. 

 

IV. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych (procentowych) przypisanych do 

poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie 

danego kryterium oceny oferty. 

 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia, będąca sumą punktów uzyskanych za poszczególne 

kryteria oceny, w przedmiotowym postepowaniu wynosi 100 punktów. 

 

1. Cena – waga 60 % 

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm: 

Wartość najniższa/Wartość badana x 100 % x 60 pkt. = liczba uzyskanych punktów  

w przedmiotowym kryterium. 

W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów. 

2. Doświadczenie – waga 30 % 

Ilość zrealizowanych w ostatnich 4 latach dodatkowych usług: spotkań edukacyjno-

szkoleniowych oraz wizyt studyjnych lub o podobnych charakterze tj. usługa transportowa, 

hotelarsko – restauracyjna wraz z salą szkoleniową. Wykonawca otrzyma za każdą 

wymienioną usługę po 5 pkt. Zamawiający oceni maksymalnie 6 usług.  

W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 30 punktów. 

Aspekt społeczny - realizacja usługi przez przedsiębiorcę będącego Podmiotem Ekonomii 

Społecznej - waga 10% 

Posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej – 10 punktów. 

Wykonawca w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) wskazuje posiadanie statusu Podmiotu 

Ekonomii Społecznej. Dodatkowo Wykonawca celem potwierdzenia posiadania statusu 

dołącza do oferty dokument potwierdzający posiadanie statusu Podmiotu Ekonomii 

Społecznej (np. Wydruk KRS). Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę  

w kryterium Aspekt Społeczny to 10. Punkty otrzymują wykonawcy, którzy posiadają status 

podmiotu ekonomii społecznej zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020.  

W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu Ofertowym posiadania statusu 

Podmiotu Ekonomii Społecznej, Zamawiający przyzna 0 punktów. Otrzymanie 0 pkt nie 

powoduje odrzucenia oferty.  

V. Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy złożyć do dnia 30 września 2022 r.  
 
 
 



 
 

VI. Wymogi odnośnie składanych ofert. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. (na wszystkie 4 spotkania) 

2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania 

ofertowego. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) dokumenty (pełnomocnictwa), z których wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli nie 

wynika ono z ogólnodostępnych rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,  

z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do Zapytania ofertowego, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

 

VII. Uwagi końcowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego 

bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu  

w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z wybranym 

Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu 

sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Złożone oferty będą mogły być przedmiotem wyjaśnień ze strony Wykonawcy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. Niniejsze zapytanie nie stanowi 

podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.  

Załączniki do zapytania ofertowego: 
 

1. Załącznik nr 1. Formularz oferty 
2. Załącznik nr 2. Projekt umowy 
3. Załącznik nr 3. Oświadczenie RODO 
4. Załącznik nr 4. Oświadczenie ws. braku współpracy z Federacją Rosyjską 

 

 

 


