
Projekt  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2013

dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII  Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Tytuł projektu: „Aktywizacja podopiecznych Szpitala Psychiatrycznego”

 I Informacje ogólne

• Zamawiający  :
„La Soleil” Monika Ciszewska
Gutowo 36
87-134 Zławieś Wielka
NIP 956-142-96-33

• Adres   do   korespondencji  :  
Gutowo 36
87-134 Zławieś Wielka

• Osoba   do   kontaktu  :  
Monika Ciszewska
tel. 501 67 39 72 
e-mail: monika.ciszewska@lasoleil.com.pl

• Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

• Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).

II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu, wyżywienia, (CPV 55100000-1 usługi hotelarskie i
restauracyjne),  transportu  (  CPV 60140000-1)  z  Torunia  do miejsca w którym odbędzie  się  wyjazd
integracyjno - terapeutyczny organizowany przez Zamawiającego oraz powrotnego do Torunia, sal do
prowadzenia terapii oraz sal szkoleniowych dla 54 osób łącznie (3 grupy po 18 osób, w odrębnych
terminach),  w  tym 24  osób z  zaburzeniami  psychicznymi,  w celu  reintegracji  ze  społeczeństwem i
integracji ze środowiskiem w ramach realizowanego przez firmę LA SOLEIL projektu pn. „Aktywizacja
podopiecznych  Szpitala  Psychiatrycznego”  współfinansowanego przez Unię  Europejską  ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:  (kryteria 
dostępu)

1. Zapewnienie dojazdu z Torunia do miejsca zakwaterowania oraz powrót do Torunia dla 54 osób
(3 grupy po 18 osób) autobusem/busem wyposażonym w klimatyzację i pasy bezpieczeństwa.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrywania we własnym zakresie kosztów parkingów i opłat
autostradowych.  Wskazane  przez  zamawiającego  lokalizacje,  z  których  dowożeni  będą
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uczestnicy  mogą  być  adresami  zamieszkania  uczestników  lub  punktami  zbiórki  w  danej
miejscowości.

2. Zakwaterowanie 54 osób (3 grupy po 18 osób), przez 7 dni, w ośrodku położonym nad Morzem
Bałtyckim,  z  możliwością  zamieszkania  w  niezależnych  kompleksach/pomieszczeniach  z
łazienkami  (8  pokoi  2–os.,  2  pokoje  1-os)  z  samodzielnymi  łóżkami,  wyposażonych  w TV,
czajnik elektryczny, brak piętrowych łóżek )

3. Zapewnienie całodziennego wyżywienia grupowego dla 54 osób (3 grupy po 18 osób) przez 7
dni [3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad dwudaniowy z deserem, kolacja, 2 serwisy kawowe
(kawa,  herbata,  chłodne  napoje,  owoce)  woda  mineralna  ogólnie  dostępna]  z  możliwością
wydzielenia indywidualnej diety, między innymi diety cukrzycowej, wątrobowej i wegetariańskiej.
(obiad w dniu przyjazdu około godz.14.00 oraz kolacja o godz. 19.00; następnie każdego dnia
pobytu: śniadanie o godz. 8.00, obiad o godz.14.00, kolacja o godz. 19.00; ostatni posiłek w
dniu wyjazdu: obiad o godzinie 14.00 oraz suchy prowiant na drogę powrotną w ramach kolacji)

4. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych –  trzy sale szkoleniowe wewnętrzne i dwie
sale zewnętrzne (wiaty), wykorzystywane w zależności od warunków pogodowych, w tym:

-  cztery  sale  szkoleniowe/jedna  sala  przystosowana  do  prowadzenia  terapii  indywidualnej  –
wyodrębnione 4 stanowiska pracy terapeutycznej, oddzielone parawanami, zapewniające komfort
wykonywania terapii indywidualnej

-  jedna sala mieszcząca nie mniej niż 20 osób (min 50m2) (wyposażoną w sprzęt audiowizualny,
flipchart  i  tablicę  interaktywną  oraz  stanowiska  na  terenie  ośrodka  do  prowadzenia  artterapii,
zapewnienie  dużej  przestrzeni  pozwalającej  na  wykorzystanie  szerokiego  spectrum  narzędzi
artterapii  jak:  malowanie,  rysowanie,  drama,  teatr,  stymulacja  dotykowa,  wzrokowa,  słuchowa,
smakowa, muzykoterapia, choreoterapia

- sala na spotkania z psychologiem (dla 5 osób)

5. Dostępność infrastruktury sportowo – rekreacyjnej (basen, boisko do gry, miejsce na ognisko i
grill, itp.) wliczona w ceną podaną przez Oferenta

6. Możliwość dokonania dodatkowej rezerwacji (za osobną odpłatnością) na dwa tygodnie przed
realizacją usługi dla 6 osób.

III Obszar realizacji usługi: województwo pomorskie lub zachodnio - pomorskie, poza obszarem        
województwa kujawsko – pomorskiego, maksymalnie 220 km od Torunia

IV  Termin realizacji zamówienia:. 22 – 28 czerwca 2013r. – grupa I

                               wrzesień 2013r. – grupa II

     czerwiec 2014r. – grupa III
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Dokładny termin realizacji zamówienia określa Zleceniodawca na dwa tygodnie przed realizacją.

V  Płatność

Płatność za usługę zostanie dokonana po realizacji usługi – za każdy wyjazd oddzielna faktura, zgodnie
z ustalonym terminem płatności. 

VI  Okres związania ofertą: 30 dni

VII Wymagania w stosunku do Wykonawców:

1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. Posiadają  niezbędny  potencjał  techniczny  i  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia
3. Zobowiązują się do realizacji przedmiotu oferty z należytą starannością, właściwą dla tego typu

usług, zapewniając właściwy standard świadczonych usług.
4. Przedmiot  zamówienia  w  części  dotyczącej  wyżywienia  i  noclegu  może  być  realizowany

wyłącznie  przez  oferentów,  którzy  są  bezpośrednimi  właścicielami  obiektów  będących

przedmiotem oferty z wyłączeniem formy pośrednictwa.
5. Obiekt albo teren, gdzie ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące

bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno- sanitarnych oraz ochrony

środowiska  określonych  przepisami  o  ochronie  przeciwpożarowej,  Państwowej  Inspekcji

Sanitarnej  i  ochronie  środowiska.  Zamawiający  uzna,  że  obiekt  spełnia  wymogi,  jeżeli

Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu przez ten obiekt wymogów,

VIII Niezbędne dokumenty i oświadczenia:

1. Wypełnienie  i  podpisanie  formularza  ofertowego będącego załącznikiem nr  1  do  zapytania
ofertowego

2. Oznaczenie pełnej nazwy i adresu Wykonawcy  oraz  wskazanie danych kontaktowych osoby
reprezentującej Wykonawcę,

3. Podanie wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (netto, brutto), wraz
ze wskazaniem podatku VAT.

4. Przedłożenie oświadczenia o spełnianiu przez obiekt, w którym ma zostać wykonany przedmiot
zamówienia  wymogów,  o  których  mowa  w  Ogólnych  wymaganiach,  jakie  musi  spełnić
Wykonawca,

5. Opis  ośrodka,  w  którym  Wykonawca  zamierza  realizować  przedmiot  zamówienia,  w
szczególności  opis  wyposażenia  pokoi,  lokalizacji  ośrodka,  jego  najbliższego  otoczenia  i
zaplecza sportowo-rozrywkowego, z którego mogłyby korzystać uczestnicy
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IX Kryterium wyboru oferty:

1. cena (waga - 60%),
2. opis ośrodka (waga - 30%).
3. termin płatności (waga  - 10%)

do 21 dni – 0 punktów 
od 21-30 dni – 5 punktów
powyżej 30 dni – 10 punktów

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena (C)

Liczba punktów za kryterium C = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
 - Cof -  cena podana w ofercie

2 Opis ośrodka (O)
a. W tym kryterium ocenie podlegać opis ośrodka.
b. Podstawą oceny opisu ośrodka będą: standard pokoi 

oraz właściwości ośrodka (w tym w szczególności 
otoczenie i zaplecze sportowo-rozrywkowe) 

c. Każdej ofercie Zamawiający przyzna maksymalnie 30 
punktów według poniższego kryterium:

- 10 pkt - możliwość wyłącznego korzystania z basenu 
przez uczestników wyjazdu 
-  10 pkt – dostępność do boiska do beachsoccera z 
piaskiem morskim (możliwość wykorzystania w artterpii)
-  10 pkt – dodatkowa infrastruktura sportowa 
niewymieniona w kryterium dostępu oferty
 

Liczba punktów za kryterium O = (Oof/Omax) * 100 waga
Oof – suma punktów przyznanych badanej ofercie przez 
Zamawiającego,
Omax – suma punktów przyznanych przez Zamawiającego 
ofercie z największą liczbą punktów

3 Termin płatności (T)
do 21 dni – 0 punktów 
od 21-30 dni – 5 punktów
powyżej 30 dni – 10 punktów
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Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów (maksymalnie 60 punktów za kryterium cena, 
maksymalnie 30 punktów za kryterium opis ośrodka i maksymalnie 10 punktów za kryterium 
termin płatności).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie za wszystkie kryteria C+O+T 
=najwyższą liczbę punktów.

Opis sposobu obliczania ceny:

• Zamawiający  będzie  brał  pod  uwagę cenę  netto  za  wykonanie  przedmiotu  niniejszego
zamówienia.

• Zaoferowana cena musi  zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową i
właściwą  realizacją  przedmiotu  zamówienia,  z  uwzględnieniem  ewentualnego  ryzyka
wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

• Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

X Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

• negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać założenia
budżetowe projektu przewidziane na realizację zamówienia,

• przeprowadzenia  rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego  uszczegółowienia
warunków realizacji zamówienia,

• zmiany terminu realizacji zamówienia po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą,

XI Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego.
2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres monika.ciszewska  @lasoleil.com.pl      
3. Zamawiający  informuje,  iż  ocenie  podlegać  będą  tylko  te  propozycje,  które  wpłyną  do

Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rynkowego zapytania ofertowego do
dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

4. Zamawiający poinformuje składających oferty o wyniku postępowania i wyborze Wykonawcy,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Oferta może być przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, przez złożenie oświadczenia
o przyjęciu oferty. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

………………………………..                                                   ………………………………………………..
Miejscowość i data                                                          Pieczęć i podpis osoby uprawnionej 
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             do podejmowania decyzji wiążących 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Formularz ofertowy

Nawiązując do zapytania ofertowego na zorganizowanie wyjazdu integracyjno – terapeutycznego dla 54
osób,  realizowanego  w  ramach  projektu:  „Aktywizacja  podopiecznych  Szpitala  Psychiatrycznego”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję
realizację zamówienia:

Nazwa oferenta

Adres

NIP

REGON

Telefon

Adres e-mail

Cena oferty (wartość netto w PLN)

Termin płatności za usługę
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TAK – oznacza akceptację poniższych warunków zamówienia
NIE – oznacza brak akceptacji poniższych warunków zamówienia

Warunki zamówienia TAK/NIE

Zakwaterowanie dla 54 osób

Możliwość zakwaterowania w niezależnych 
kompleksach/pomieszczeniach (pokoje 2 os i 1 os)

Całodzienne wyżywienie grupowe dla 54 osób (3 posiłki 
dziennie, 2 przerwy kawowe)

Możliwość wydzielenia indywidualnej diety

Więcej niż jedna sala szkoleniowa (w tym jedna mieszcząca 
nie mniej niż 20 osób)

Druga sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia terapii 
indywidualnej – 4 stanowiska oddzielone parawanami

Basen 

Okres realizacji zamówienia: 22 – 28 czerwca 2013 r., wrzesień
2013r., czerwiec 2014r.

Lokalizacja obiektu: województwo pomorskie, zachodnio - 
pomorskie, poza obszarem województwa kujawsko – 
pomorskiego

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego 
żadnych zastrzeżeń.
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