Zapytanie ofertowe – porównawcze
z dnia 21 grudnia 2011 r.
dot. wyboru ośrodków szkoleniowych na organizację seminariów w województwach:

dolnośląskim, lubuskim, opolskim, zachodniopomorskim
dla Szkolnych Zespołów Projektowych
w projekcie "Z Małej Szkoły w Wielki Świat", współfinansowanym ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III,
Działanie 3.3.4. zgodnie z umową z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr UDAPOKL.03.03.04-00-080/09-01)

I. Zamawiający
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”
Adres do korespondencji:
Biuro projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat"
ul. W. Syrokomli 6
51-141 Wrocław
www.fala.edu.pl
www.malaszkola.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz wynajem sal na
szkolenie.
Od ośrodka oczekujemy zapewnienia poniższych warunków:

1. Dla województwa lubuskiego - termin: 20-22 stycznia 2012 r.
ok. 60 miejsc noclegowych (pokoje z łazienkami, łóżka pojedyncze)
z wyżywieniem (2 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania oraz catering na 4 przerwy kawowe);
3 sale warsztatowe do zajęd z wyposażeniem szkoleniowym (flipchart, rzutnik, ekran lub
ściana umożliwiająca projekcje obrazu): dwie sale umożliwiające zajęcia warsztatowe dla grup
około 24 osobowych, jedna sala dla grupy około 12 osobowej, w tym jedna z sal
umożliwiająca spotkanie plenarne dla około 60 osób;
wskazana jest lokalizacja ośrodka w pobliżu miasta stanowiącego węzeł komunikacji
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publicznej oraz umożliwienie transportu dla grupy około 12 osób z wyznaczonego miejsca
otoczenie sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi w czasie przerw w zajęciach.
Po uwzględnieniu wszystkich składowych (noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe, wynajem
sal), cena na jednego uczestnika nie może przekroczyd kwoty: 290 zł brutto.

2. Dla województwa zachodniopomorskiego - termin: 10-12 luty 2012 r.
ok. 70 miejsc noclegowych (pokoje z łazienkami, łóżka pojedyncze)
z wyżywieniem (2 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania oraz catering na 4 przerwy kawowe);
3 sale warsztatowe do zajęd z wyposażeniem szkoleniowym (flipchart, rzutnik, ekran lub
ściana umożliwiająca projekcje obrazu): dwie sale umożliwiające zajęcia warsztatowe dla grup
około 28 osobowych, jedna sala dla grupy około 14 osobowej, w tym jedna z sal
umożliwiająca spotkanie plenarne dla około 70 osób;
wskazana jest lokalizacja ośrodka w pobliżu miasta stanowiącego węzeł komunikacji
publicznej oraz umożliwienie transportu dla grupy około 12 osób z wyznaczonego miejsca
otoczenie sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi w czasie przerw w zajęciach.
Po uwzględnieniu wszystkich składowych (noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe, wynajem
sal), cena na jednego uczestnika nie może przekroczyd kwoty: 290 zł brutto.

3. Dla województwa opolskiego - termin: 24-26 luty 2012 r.
ok. 60 miejsc noclegowych (pokoje z łazienkami, łóżka pojedyncze)
z wyżywieniem (2 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania oraz catering na 4 przerwy kawowe);
3 sale warsztatowe do zajęd z wyposażeniem szkoleniowym (flipchart, rzutnik, ekran lub
ściana umożliwiająca projekcje obrazu): dwie sale umożliwiające zajęcia warsztatowe dla
grup około 24 osobowych, jedna sala dla grupy około 12 osobowej, w tym jedna z sal
umożliwiająca spotkanie plenarne dla około 60 osób;
wskazana jest lokalizacja ośrodka w pobliżu miasta stanowiącego węzeł komunikacji
publicznej oraz umożliwienie transportu dla grupy około 12 osób z wyznaczonego miejsca
otoczenie sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi w czasie przerw w zajęciach.
Po uwzględnieniu wszystkich składowych (noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe,
wynajem sal), cena na jednego uczestnika nie może przekroczyd kwoty: 290 zł brutto.
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4. Dla województwa dolnośląskiego - termin: 9-11 marca 2012 r.
ok. 75 miejsc noclegowych (pokoje z łazienkami, łóżka pojedyncze)
z wyżywieniem (2 obiady, 2 kolacje, 2 śniadania oraz catering na 4 przerwy kawowe);
3 sale warsztatowe do zajęd z wyposażeniem szkoleniowym (flipchart, rzutnik, ekran lub
ściana umożliwiająca projekcje obrazu): dwie sale umożliwiające zajęcia warsztatowe dla grup
około 30 osobowych, jedna sala dla grupy około 15 osobowej, w tym jedna z sal
umożliwiająca spotkanie plenarne dla około 75 osób;
wskazana jest lokalizacja ośrodka w pobliżu miasta stanowiącego węzeł komunikacji
publicznej oraz umożliwienie transportu dla grupy około 12 osób z wyznaczonego miejsca;
otoczenie sprzyjające integracji grupy i wypoczynkowi w czasie przerw w zajęciach.
Po uwzględnieniu wszystkich składowych (noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe, wynajem
sal), cena na jednego uczestnika nie może przekroczyd kwoty: 290 zł brutto.

III. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferent może złożyd ofertę dla jednego lub więcej województw, powinna byd
przygotowana na własnym formularzu. Oferta powinna:
byd sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub przynajmniej opatrzona
pieczątką firmową,
posiadad datę sporządzenia,
zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer KRS
(w przypadku, gdy Oferent jest wpisany do rejestru),
byd sporządzona w formie pisemnej (wersja papierowa lub elektroniczna) w języku
polskim,
byd podpisana czytelnie przez Oferenta,
określad łączną kwotę brutto oferty wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów noclegu,
wyżywienia, wynajmu sal szkoleniowych,
zawierad adres strony internetowej gdzie można zobaczyd zdjęcia pokoi, budynku, ew.
otoczenia lub do oferty powinny byd dołączone zdjęcia, opis obiektu.
IV. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna byd przesłana pocztą elektroniczną pod adres: malaszkola@fala.edu.pl lub
osobiście/ listownie do biura przy ul. Syrokomli 6, 51-141 Wrocław do 4 stycznia 2011 r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do 5 stycznia 2011 r. w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienid lub wycofad swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od oferentów wyjaśnieo
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego wyboru ofert lub odrzucenia wszystkich
ofert, bez dokonania wyboru którejkolwiek z nich, gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie
odpowiadad warunkom określonym przez Zamawiającego.
V. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena – 60%
2) Warunki związane z pobytem grupy: stan techniczny ośrodka, estetyka, warunki lokalowe,
położenie ośrodka – 40%
VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem oraz umieści
tę informację na portalu http://www.malaszkola.pl/.
VII. Dodatkowe informacje
Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
Płatnikiem będzie:
Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA
ul. W. Syrokomli 6
51-141 Wrocław
NIP: 894 281 09 50, REGON: 933021818,
Dodatkowych informacji udziela Aneta Porada pod numerem telefonu 784 388 809 lub
pod adresem email: malaszkola@fala.edu.pl
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