Wałbrzych, dnia 11.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ

W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie
powiatów
kłodzkiego
i
ząbkowickiego”
nr
umowy:
RPDS.09.02.01-02-0014/17-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w
ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach
procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty z zakresu
hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowania i zapewnienia posiłków w
formie obiadu i kolacji, przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej oraz wynajmu sali
szkoleniowej.
I. ZAMAWIAJĄCY:
__________________________________________________________________________________
Forum Aktywności Lokalnej
Siedziba:
58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 1c
tel/fax: 7484880100
NIP: 8862777392
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1. Strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
2. Strona internetowa www.forumwalbrzyskie.hb.pl
III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA
__________________________________________________________________________________
Usługa obejmuje:
1. 684 noclegi ze śniadaniami dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.
2. Przygotowanie i podanie posiłków ( 1026 obiadów, 684 kolacje, 1026 przerw kawowych) dla
uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.
3. Wynajem sali szkoleniowej (342 godziny) na potrzeby uczestników szkolenia, opiekuna grupy i
trenerów.
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Usługa zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej:
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący hotelarskich usług noclegowych
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 684 osobo-noclegów ze śniadaniem podczas 18
zjazdów szkoleniowych (19 osób x 2 noclegi ze śniadaniami x 18 zjazdów).
Każdy zjazd obejmuje 3 dni i 2 noce: przyjazd około godziny 11:00 pierwszego dnia, wyjazd około
godziny 15:00 ostatniego dnia.
Usługa hotelarska przewidziana jest dla 16 uczestników Projektu, 2 trenerów i 1 opiekuna
grupy- łącznie 19 osób podczas każdego zjazdu szkoleniowego. W ramach usługi Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo do zapewnienia uczestnikom/uczestniczkom, trenerom/trenerkom i
opiekunowi/opiekunce śniadania według standardowej oferty Wykonawcy.
WARUNKI LOKALOWE:
- zakwaterowanie w pokojach jedno-, dwu-, lub trzyosobowych, z łóżkami i świeżą pościelą,
łazienkami z WC, ciepłą oraz zimną wodą;
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie
ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
- w cenę noclegu wliczone jest śniadanie serwowane wg standardowej oferty Wykonawcy;
- w przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością
ruchową) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu
do pokoi dla osób z niepełnosprawnościami, możliwy w szczególności przy wykorzystaniu windy, i/lub
podjazdu i/lub specjalistycznego sprzętu, podjazdów i/lub uwzględniając udostępnienie
pomieszczenia na parterze, itp.;
- pokoje w standardzie maksymalnie hotelu trzygwiazdkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w
których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2004 Nr 188, poz. 1945, z późn. zm.)
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący przygotowania i podania posiłków (obiady, kolacje,
przerwy kawowe)
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim uczestnikom, opiekunowi i trenerom
osiemnastu zjazdów:
- 1026 osobo-posiłków w formie obiadów (18 zjazdów x 19 osób x 3 obiady);
- 684 osobo-posiłków w formie kolacji (18 zjazdów x 19 osób x 2 kolacje);
- 1026 osobo-posiłków w formie przerwy kawowej (18 zjazdów x 19 osób x 3 przerwy kawowe);
a) W skład obiadu dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- zupa (co najmniej 300ml na osobę),
- porcja mięsa lub potrawy jarskiej(co najmniej 200 gramów na osobę).
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Ilość porcji dań jarskich zostanie doprecyzowana przez zamawiającego po podpisaniu umowy z
wybranym wykonawcą.
- ziemniaki (co najmniej 200 gramów na osobę) lub ryż (co najmniej 200 gramów na osobę) lub frytki
(co najmniej 200 gramów na osobę),
- surówki (co najmniej 150 gramów na osobę),
- woda gazowana i niegazowana, soki, napoje lub kompot (co najmniej 300 ml dla osoby)
- serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa kelnerska.
b) W skład kolacji dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- nie mniej niż dwie zimne przystawki
- nie mniej niż jedno danie na ciepło,
- pieczywo,
- sok owocowy, woda, kawa, herbata, cukier, cytryna,
- serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa kelnerska.
c) W skład przerwy kawowej dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- gorąca kawa (co najmniej 200 ml/os), gorące herbata (co najmniej 300 ml/os), cukier, cytryna oraz
śmietanka do kawy w wystarczającej ilości dla każdej z osób,
- soki min. 300 ml na osobę i woda min. 300 ml na osobę,
- wypieki słodkie (2 rodzaje).
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wynajmu sali szkoleniowej
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wynajmu minimum jednego pomieszczenia w dobrym stanie
technicznym o powierzchni łącznej min. 40 metrów kwadratowych, wyposażonego w minimum 19
krzeseł miękkich z oparciami oraz stoły;
- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do Internetu;
- dostęp do toalety;
- możliwość podłączenia rzutnika;
- zapewnienie ekranu do rzutnika;
- zapewniony Flip-chard
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie
ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
- w przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością
ruchową) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu
do pomieszczenia dla osób z niepełnosprawnościami, możliwy w szczególności przy wykorzystaniu
windy, i/lub podjazdu i/lub specjalistycznego sprzętu, i/lub uwzględniając pomieszczenia na parterze,
itp.;
- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;
- możliwość przyczepiania na ścianach arkuszy typu Flip-chart przy użyciu taśmy (klejącej i/lub
malarskiej);
- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach, przez
cały okres realizacji zlecenia.
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- Sala będzie dostępna przez trzy dni każdego z 18 zjazdów (I dnia między godz. 12.00 a 20.00; II dnia
między godz. 9.00 a 19.00; III dnia między 8.00 a 15.00). Każdy zjazd obejmuje 19 godzin szkoleń.
Łącznie 342 godziny szkoleń.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
_______________________________________________________________________________
Terminy wykonania zamówienia dla usługi hotelarskiej, przygotowania i podania posiłków oraz
wynajmu sali szkoleniowej:
I zjazd 25-27.01.2019r.
II zjazd 28-30.01.2019r.
III zjazd 1-3.02.2019r.
IV zjazd 4-6.02.2019r.
V zjazd 8-10.02.2019r.
VI zjazd 11-13.02.2019r.
VII zjazd 22-24.02.2019r.
VIII zjazd 25-27.02.2019r.
IX zjazd 1-3.03.2019r.
X zjazd 4-6.03.2019r.
XI zjazd 15-17.03.2019r.
XII zjazd 18-20.03.2019r.
XIII zjazd 22-24.03.2019r.
XIV zjazd 25-27.03.2019r.
XV zjazd 5-7.04.2019r.
XVI zjazd 8-10.04.2019r.
XVII zjazd 25-27.04.2019r.
XVIII zjazd 28-30.04.2019r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do rezygnacji z części usługi lub zmiany terminu realizacji
szkolenia
V.OFERTY CZĘŚCIOWE
__________________________________________________________________________________
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VI. DODATKOWE WARUNKI
__________________________________________________________________________________
1.
2.

Miejsce wykonywania usług będzie zlokalizowane maksymalnie 60 km od Ząbkowic Śląskich i od
Kłodzka.
W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usługi z przyczyn losowych niezależnych
od Wykonawcy, zapewni on realizację usług w obiekcie o takim samym standardzie. Zarazem
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3.
4.

5.

zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie III. Obiekt zastępczy musi znajdować się
w odległości nie większej niż 10 kilometrów od miejsca pierwotnego.
W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 Wykonawca zapewni transport grupy na własny
koszt, z pierwotnego miejsca do miejsca zastępczego.
Obiekt zastępczy musi uzyskać akceptację Zamawiającego na minimum 2 dni przed terminem
realizacji usługi. Ewentualne koszty związane z udzieleniem akceptacji ponosi Wykonawca
(w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia obsługi projektu).
Na czas realizacji usługi Wykonawca nie będzie prowadził żadnych działań (np. prace
remontowo-budowlane) wpływających na komfort pracy grupy).

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
__________________________________________________________________________________
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadają uprawnienia
wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodne
z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co
najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
3. Są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
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Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania.
4. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny
równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na podstawie załączonych dokumentów.
5. Oświadczą, że zostali poinformowani i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez wykonawcę załącznik nr 1 i załącznik nr 5.
VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
Adres do korespondencji: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, tel.
748480100
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury jest Aleksandra Koziatek. Kontakt telefoniczny (tel.
748480100) i mailowy (forumwalbrzyskie@hb.pl) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
9.00 do 15.00.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego
przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
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4. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1, załączniki
nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4 (jeśli dotyczy), załącznik nr 5.
5. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt. VII wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu
bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów
oferta zostaje odrzucona.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
7. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi
zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
8. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy)
osobno dla usługi noclegowej ze śniadaniem, osobno dla kolacji, obiadu, przerwy kawowej i osobno
dla wynajmu sali szkoleniowej.
9. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
10. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 19.12.2018 r. do godziny 10.00
w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej
do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i
opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ w ramach projektu
„Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i
ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w
ofercie.
12. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu,
uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 19.12.2018. r. do godziny 10.00
w siedzibie Zamawiającego: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje
data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
XIII. KRYTERIUM OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
KRYTERIUM NR 1: CENA 40%
Cena brutto oferty – 40%
C = ( Cmin / Cof) x 40
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
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Cof – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Na cenę brutto (Cof) składa się łączna kwota cen brutto, która stanowi sumę ceny za każdą usługę
dla zleconej ilości przedmiotu zamówienia, tj. :
1)nocleg dla jednej osoby ze śniadaniem x 684 szt.
2) obiad dla 1 osoby x 1026 szt.
3) kolacja dla jednej osoby x 684 szt.
4) przerwa kawowa dla jednej osoby x 1026 szt.
5) wynajem 1 godziny sali x 342 godziny
Do uzyskania w ramach niniejszego kryterium jest 40 punktów.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Liczby zaokrągla
się do 2 miejsc po przecinku.
KRYTERIUM NR 2: KRYTERIUM PREMIUJĄCE 60% (60 punktów)
Kryterium premiujące odnosi się do podmiotów które udokumentują, że jest zakładem pracy
chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób
niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 777 i 935); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321); 3) osób
pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 665, 666 i 768), mających trudności
w integracji ze środowiskiem; 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882); 5) osób bezdomnych w
rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn.
zm.); 6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60); 7) osób
do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy,
bez zatrudnienia; 8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6
stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 823). W pozostałych przypadkach Wykonawcy, w tym kryterium, zostanie przyznane 0 pkt.
Wykonawca do oferty przedstawi dokument potwierdzający jego status tj. decyzję w sprawie
przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających
status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez
wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała
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zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych oraz podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 4
do Zapytania Ofertowego.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do
wezwania Wykonawcy objętego ofertą do podpisania umowy.
XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między zamawiającymi, a wykonawcą w walutach obcych,
innych niż PLN.
XV. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą
ofertę.
2. W przypadku nie wybrania Wykonawcy do realizacji usługi (np. brak ofert, odrzucenie ofert)
Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że wszystkie
złożone oferty opiewać będą na kwotę wyższą niż kwota zaplanowana na realizację usługi,
Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
6. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie do 10 dni od dnia przekazania
(doręczenia) zawiadomienia o wyborze oferty.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny.
9. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy
realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. –
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się w
toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
XVII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1. Wzór umowy zostanie przedstawiony wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
2. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy przewidujące karę umowną w wysokości 100%
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w
sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
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a. terminu realizacji umowy;
b. harmonogramu realizacji umowy;
c. ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy, a tym samym zmianie wymiaru
zamówienia;
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na
pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
e. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia
4. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu
zamówienia;
b) konieczność zmiany rozpoczęcia i zakończenia terminu realizacji szkoleń z przyczyn leżących po
stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takiej sytuacji zapewni on realizację usług w obiekcie o
takim samym standardzie. Zarazem zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie III. Obiekt
zastępczy musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 kilometrów od miejsca pierwotnego.
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku
zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji usługi.
c) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z
tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji
projektu.
Wskazane powyżej istotne zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany
załączników do umowy.
XVIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym
i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez
podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów w ramach zapytania ofertowego.
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty
oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6. Zamawiający informuje, że terminy płatności Wykonawcy uzależnione będą od terminu wpłynięcia
na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją
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umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i mogą ulegać opóźnieniom.
Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Wykonawcą w miarę posiadania
środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą, a Wykonawca nie będzie naliczał z
tego tytułu odsetek.
7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert i oświadczeń.
8. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ:
 Wzór oferty –Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi
na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1;
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2;
 Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej - załącznik nr 3;
 Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4.
 Obowiązek informacyjny – załącznik nr 5
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
Formularz ofertowy
DANE WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy – (Imię i Nazwisko) ……………………………………………………………...
Adres Wykonawcy………………………………...……………………………………………………
Telefon - ………………………… fax ……………………….e-mail …...……………………………
OFERTA
Odpowiadając na skierowane zapytanie o cenę dotyczącą hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowania i zapewnienia
posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej w ramach realizacji
projektu pt. ” Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazuję cenę brutto i netto obejmującą wszelkie koszty związane z
realizacją zamówienia.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO

nocleg ze śniadaniem (osobo-doba)
obiad (sztuka)
kolacja (sztuka)
przerwa kawowa (sztuka)
wynajem sali szkoleniowe (godzina)
Łączna cena wynikająca z sumy cen
brutto dla wszystkich składników
przedmiotu zamówienia
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ILOŚĆ

ŁĄCZNA CENA NETTO

684
1026
684
1026
342
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PODATEK VAT

ŁĄCZNA CENA BRUTTO

Łączna cena przedmiotu zamówienia wynosi ……………………….. zł,
Słownie ……………………………………………………………………………………………………..zł, …………………………… gr.
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu ZAPYTANIE OFERTOWE NR
1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
b. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
c. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
d. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty leżące po stronie
Zamawiającego związane z zawarciem umowy)
3. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb zapytania ofertowego, zgodnie z art. 13 ust. 1

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

………………………………......
(data i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że między Wykonawcą a Zamawiającym nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub
osobowe polegające w szczególności na:





uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
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.

…………………………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

1. Spełniam warunki określone w stosowanych przepisach:
 Znajduję sie w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
3. Po zapoznaniu się z warunkami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia przyjmuję
je bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że jestem wykonawcą, który spełnia warunki, o których mowa
w treści niniejszego zapytania ofertowego dotyczących:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodny
z obowiązującymi przepisami;
 posiadania wiedzy i doświadczenia.
5. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach
określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM
NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ z dnia 11.12.2018r.

…………………………………..
(miejscowość i data)
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ
Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej

1) Oświadczam, że …………………………………………………………………………………….…..(nazwa Wykonawcy)
jest/ nie jest1 podmiotem ekonomii społecznej.
2) Jest zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017
r. poz. 777 i 935); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321); 3) osób
pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 665, 666 i 768), mających trudności
w integracji ze środowiskiem; 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882); 5) osób bezdomnych w
rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn.
zm.); 6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60); 7) osób
do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy,
bez zatrudnienia; 8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6
stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 823).

……………………………………………..
(miejscowość i data)

1

……………………………………………
(podpis osoby uprawnionej)

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego nr 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ

Obowiązek informacyjny dotyczący:
•

wykonawców będących osobami fizycznymi,

•

wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą,

•

pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych
zamieszczonych w pełnomocnictwie),

•

członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych
zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz w związku z realizacją do projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 pn” Program
zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”
przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem moich danych jest:
 w odniesieniu do zbioru: Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020 Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże
J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
 w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych - Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa
2) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020, e-mail inspektor@umwd.pl;
 Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, e-mail
iod@miir.gov.pl;
3) Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji projektu, w szczególności
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji,
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kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD
2014 – 2020, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz
statystycznych;
4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO - dane
osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WD 2014 – 2020 na podstawie:
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
dodatkowo w odniesieniu do zbioru „Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020” na
podstawie:
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
a w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych” na podstawie:
 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi.
5) Odbiorcami moich danych osobowych będą: Instytucja Pośrednicząca RPO WD 2014 – 2020,
Beneficjent, Partner (jeśli dotyczy) oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą
w realizacji projektu. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub specjalistycznym
firmom realizującym na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji
Zarządzającej RPO WD 2014 – 2020, Instytucji Pośredniczącej RPO WD 2014 – 2020 lub
beneficjenta badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020;
6) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu (dotyczy sytuacji,
gdy obowiązek informacyjny realizowany jest wobec uczestników projektów);
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7) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby rozliczenia
projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu zakończenia
archiwizowania dokumentacji;
8) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym przypadku nie ma zastosowania prawo do
usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się
z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa
członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy;
9) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
11) Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Miejscowość, dnia

PROGRAM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE
POWIATÓW KŁODZKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
RPO WD na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

podpis

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Tel: 74 848 01 00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

PROGRAM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE
POWIATÓW KŁODZKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
RPO WD na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Tel: 74 848 01 00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

