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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Zapraszamy do złożenia oferty na nocleg, wyżywienie oraz najem obiektów 

sportowych. 

Wartość zamówienia – poniżej 14 tys. euro. 

Zamawiający: 

Integracyjne Stowarzyszenie "Aktywni 50+" 

ul. Tarnobrzeska 34 

61-354 Poznań 

tel.: 500448331 

e – mail: isaktywni50@gmail.com 

NIP 7822562992 

Regon 302498064 

 
Zapytanie dotyczy realizacji projektu „ŻYJ AKTYWNIE” współfinansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

otwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych. Realizatorem projektu jest Integracyjne 

Stowarzyszenie "Aktywni 50+" ul. Tarnobrzeska 34 61-354 Poznań. 

Celem projektu jest zwiększenie sprawności i samodzielności  osób 

niepełnosprawnych, poprzez udział w 7 dniowych warsztatach rekreacyjno-

turystycznych oraz promowanie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez 

poznanie różnych form aktywności ruchowej. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności zwracamy się z 

prośbą o przedstawienie oferty na: zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz 

obiektów sportowych /basenu krytego, sali gimnastycznej, siłowni/ dla 

uczestników projektu podczas 7 dniowych warsztatów. 

Kod CPV 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w toku realizacji 

Projektu współfinansowanego ze środków PFRON, których wartość nie przekracza  



 

 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro zgodnie z zasadą 

konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów 

w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

Dopuszczalne jest składanie ofert całościowych (nocleg + wyżywienie  + obiekty 

sportowe /basen kryty, sala gimnastyczna, siłownia/). 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla 45 uczestników projektu w dwóch 

terminach od dnia 12.09 do19.09.2016 oraz od 26.09. do 03.10.2016. Miejsce 

realizacji warsztatów - województwo wielkopolskie. 

W ramach obsługi wymagamy: 

- Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami. 

- Standard hotelu/pensjonatu/ośrodka musi odpowiadać minimum 3 gwiazdkowej 

kategorii. 

- W cenie osobodnia możliwość organizacji spotkań integracyjnych: ogniska, 

wieczorku zapoznawczego. 

2. Wyżywienie  

- śniadanie + obiad + kolacja 

Śniadanie oraz kolacja w formie stołu szwedzkiego. Obiad musi składać się minimum 

z zupy i ciepłego drugiego dania. 

Do każdego dania muszą być serwowane zimne napoje a do śniadania dodatkowo 

również kawa i herbata. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, 

zgodnie z technologią żywienia człowieka.  

3. Baza sportowa:  

- kryty basen - wynajem 40 godz. 

- sala gimnastyczna - wynajem 20 godz. 

- siłownia - wynajem 20 godz.  

III. Warunki składania ofert i zawartość oferty: 

- ofertę należy:  

- wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy : 

isaktywni50@gmail.com ,  

- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Integracyjne Stowarzyszenie "Aktywni 50+", ul. 

Tarnobrzeska 34, 61-354 Poznań z dopiskiem: „ŻYJ AKTYWNIE". 



- termin składania oferty do 17.06.2016 do godziny 16:00 (data wpłynięcia do biura) 

- oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto 

z naliczonym podatkiem VAT. 

- oferta musi zawierać opis hotelu/ pensjonatu/ ośrodka, propozycje menu. 

- Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym zał. nr 1 do zapytania 

ofertowego. 

IV. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi 

kryteriami: 

1. Cena - cena najniższa 50 punktów, 

3. Standard hotelu/ restauracji/ ośrodka – 20 punktów 

4. Proponowane menu - 10 punktów. 

5. Położenie - 20 punktów. 

W przypadku przekroczenia budżetu warsztatów zastrzegamy możliwość negocjacji 

ceny. Jeśli wybrany Wykonawca nie dokona zmiany ceny, negocjacje rozpoczną się 

z kolejnym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. 

Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. 

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana  

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

OFERTA 
 

Przedmiot oferty: 

Oferta na  nocleg, wyżywienie oraz najem obiektów sportowych. 

Zamawiający: 

Integracyjne Stowarzyszenie "Aktywni 50+" 

ul. Tarnobrzeska 34 

61-354 Poznań 

Wykonawca : 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

tel.     .....................................................       fax.   ....................................................... 

REGON  ..............................................        NIP ......................................................... 

www ....................................................        e-mail ...................................................... 

 

My niżej podpisani: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w zapytaniu ofertowym dotyczącym noclegów, wyżywienia oraz najmu obiektów sportowych. 

 

2. OFERUJEMY wykonanie zamówienia: 

1/ Zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach 2 osobowych z łazienką: cena brutto /z 

Podatkiem VAT/ za osobodzień  ........................ zł. 

2/ Wynajem baseny: cena brutto /z Podatkiem VAT/ za godz. ....................... zł.      

3/ Wynajem siłowni: cena brutto /z Podatkiem VAT/ za godz. ....................... zł.      

4/ Wynajem sali gimnastycznej: cena brutto /z Podatkiem VAT/ za godz. ....................... zł.       

 

3. OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI z naszej strony do udzielania wszelkich wyjaśnień   
dotyczących złożonej oferty są:…………………………………………………................... 



 

4. WRAZ Z OFERTĄ składamy menu wyżywienia. 

 

 

 

 

 

…............................ dnia …....................................... 

 

 

 

 

                                                                    …................................................................... 

                                                                        Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

                                                                       do występowania w imieniu Wykonawcy 

 


