ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/MEN
w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawskopomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej dotyczące świadczenia usługi cateringowych na terenie Bydgoszczy w lutym 2019 roku.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedury zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

I.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 11.02.2018 r. do godz. 14.00

II.

ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
Biuro projektu:
Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii
Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz.
tel. 795 505 511, e-mail: projekty@bydgoszcz-frdl.pl

III.

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi objęte zapytaniem według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55311000-3 Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów

IV.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza1 składanie ofert częściowych.

V.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza2 składania ofert wariantowych.

VI.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Luty 2019 rok

VII.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług cateringową szkolenia jednodniowego, 6h zegarowych, przerwa
kawowa i obiad, w Bydgoszczy, w lutym 2019, dla grupy liczącej do 25 uczestników, miejsce i terminy poszczególnych
wydarzeń będą każdorazowo uzgadniane z Wykonawcą przez Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramach, o czym niezwłocznie poinformuje
Wykonawców.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

VIII.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3
lat od udzielenia zamówienia podstawowego - zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu
podobnych usług, jakie opisano w części VII niniejszego zapytania „przedmiot zamówienia” maksymalnie do 50%
wartości zamówienia podstawowego, przy zachowaniu poniższych warunków:
a. zamówienie zostanie udzielone tylko jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie podstawowe z należytą
starannością i zgodnie z postanowieniami umowy;
b. zamówienie zostanie udzielone po zaproszeniu Wykonawcy do negocjacji oraz po przeprowadzeniu negocjacji
z Wykonawcą;
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c.

d.
e.

IX.

Wykonawca będzie musiał wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które zostaną określone
przez Zamawiającego oraz przedłożyć stosowne dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia tych
warunków, w zakresie określonym przez Zamawiającego;
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nie gorszego standardu wykonywania nowego zamówienia
niż podstawowego;
przedmiotem negocjacji z Wykonawcą będą w szczególności: oferowana przez Wykonawcę cena oraz
szczegółowe warunki realizacji zamówienia, z zachowaniem wymogów określonych przez Zamawiającego
w opisie przedmiotu zamówienia.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów,
bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016
r. poz. 1020).
1. Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone w pkt. 1.1–1.3
oraz którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt. 1.4 (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie
z postępowania):
1.1. Nie są powiązani 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:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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 spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił Formularz oferty wraz
z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań.
1.2. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
1.3. Dysponują potencjałem i doświadczeniem gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia:
a) Dysponują doświadczeniem w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia określonego w Części VII
niniejszego zapytania, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 3 (a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej jedno zamówienie
(zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczeniem
usług cateringowych dla co najmniej 25 osób.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowił „Wykaz posiadanego
doświadczenia Wykonawcy” (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
1.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy
składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).
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Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert będzie brał pod uwagę zamówienia (umowy) w trakcie wykonywania oraz zamówienia
(umowy) wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. których termin zakończenia przypada w
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, tj. od 25.09.2015 r. do 25.09.2018 r.
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b) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło oświadczenie Wykonawcy
składane w ofercie (wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

X.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony wynagrodzenie
Wykonawcy. Wynika to z odpowiednich reguł i warunków wynikających z Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych
związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający
określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej
określony sposób.
2. Zamawiający informuje, że Wykonawca, który składa ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in.
następujące zapisy:
przewidujące karę umowną dot. Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne”, w
przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą – w przypadku niezatrudniania/ niezaangażowania w
sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób
niepełnosprawnych oraz w przewidzianej przez Zamawiającego formie (tj. co najmniej 1 osoby
niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu) :
wysokości iloczynu kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (wraz z należnymi składkami na
ubezpieczenia społeczne), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia, w którym powyższe naruszenie miało miejsce, chyba że Wykonawca
wykaże, że niezatrudnienie/ niezaangażowanie tej osoby nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy i na zwolnionym stanowisku zostanie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki określone w
części XIII Kryteria oceny ofert, „Klauzule społeczne” ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego zapytania.
zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy,
zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat
jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy (określona w niniejszej części w
ust. 1 odpowiedzialność finansowa Zamawiającego przewyższająca wartość umowy Zamawiającego z
Wykonawcą) oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:
•
gdy Wykonawca dwukrotnie nie zapewni w określonym terminie, odpowiednim czasie odpowiedniej
ilości i jakości wyżywienia, tj. obiadów oraz przerw kawowych pomimo zgłaszanych przez Zamawiającego
uwag oraz nie uwzględni dodatkowych wymagań, np. posiłku specjalnego,
•
odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
•
niestosowania klauzuli społecznej (jeżeli Wykonawca zobowiązał się do jej stosowania),
•
uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z
realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
zastrzegające uprawnienie dla Zamawiającego dot. Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule
społeczne”, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, m.in.:
•
prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji poświadczającej zatrudnienie
osoby, o której mowa w części XIII Kryteria oceny ofert, „Klauzule społeczne” ust. 1 oraz ust. 2
niniejszego zapytania (umowy o pracę, zakresu obowiązków, orzeczenia o niepełnosprawności) wraz z
dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną
miesięczną ewidencją czasu pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia,
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XI.

kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym momencie jego realizacji. Kontrola
może być przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o zamiarze jej
przeprowadzenia, w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i ma na celu weryfikację rzeczywistych
warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udziału w realizacji przedmiotu zamówienia
osób niepełnosprawnych wskazanych przez Wykonawcę.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy m.in. w zakresie:
a) terminu realizacji umowy, m.in. z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników (o czas nie
dłuższy niż konieczny do realizacji działań rekrutacyjnych), innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej), o czas nie dłuższy niż wynikający z
okresu trwania tych okoliczności i przyczyn,
b) harmonogramu realizacji umowy, w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego, z powodu m.in.
nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników, innych przyczyn organizacyjnych lub przyczyn
niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej),
c) zmniejszenia ilości uczestników szkoleń oraz odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia dla Wykonawcy,
m.in. z powodu nieskompletowania na czas pełnej grupy uczestników, innych przyczyn organizacyjnych lub
przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. działania siły wyższej),
d) zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od
terminu wpływu na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
e) zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę,
f) zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek
elementu usług.

XII.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1) Oferentów prosimy o wypełnienie formularza ofertowego (Załącznik nr 1) oraz załączników nr 2 i nr 3.
2) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania.
3) Ofertę należy złożyć:
a) osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
(opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. Na kopercie (opakowaniu)
powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:
"Oferta w ramach postępowania nr 2/2019/MEN”.
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.
Miejsce złożenia oferty: Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Unii
Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz; biuro czynne w godzinach 7.30-15.30
lub
b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail:
projekty@bydgoszcz-frdl.pl, w temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta w ramach
postępowania nr 3/2018/MEN”.
4) Termin złożenia ofert: 12-02-2019 r. do godziny 14.00.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7) Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XIII.

KRYTERIA OCENY OFERT

a) Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1. Kryterium ceny:
Cena brutto (C) w zł za całość zamówienia brutto – waga: 70% (max. 70 pkt):
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W ramach przedmiotowego kryterium maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta (cena brutto) według
wzoru (pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów): C = (CN/COB) x 70 gdzie:
C – cena brutto
CN – cena najniższa spośród badanych ofert
COB – cena oferty badanej
2. Kryterium jakościowe:
Doświadczenie Wykonawcy (DW) – waga: 10% (max. 10 pkt):
Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” otrzyma Wykonawca, który wykaże
największą liczbę wykonanych lub wykonywanych zamówień (zamówienie rozumiane jako umowa) na wynajem sal
szkoleniowych wraz z wyposażeniem i świadczenie usług cateringowych oraz noclegowych dla co najmniej 25 osób
(każda), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert4 (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest
krótszy – to w tym okresie), które będą ujęte w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, wg wzoru:
Wykazana ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień
(zamówienie rozumiane jako umowa) na świadczenie usług
cateringowych dla co najmniej 25 osób (każda)
w badanej ofercie
(DW) Doświadczenie Wykonawcy = --------------------------------------------------------------------- x 10
Największa ilość wykonanych lub wykonywanych zamówień
(zamówienie rozumiane jako umowa) na świadczenie usług
cateringowych dla co najmniej 25 osób (każda) spośród badanych ofert
3.„Klauzule społeczne” (KS) – waga: 20% (max. 20 pkt):
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu
zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba niepełnosprawna zgodnie z wymogami
określonymi w części XIII b) Ocena ofert, „Klauzule społeczne” niniejszego zapytania.
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt. Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o
ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: C + DW + KS, gdzie:
C – cena brutto
DW – doświadczenie Wykonawcy
KS – klauzule społeczne
Maksymalna ilość punktów, którą będzie mógł uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
b) ”Klauzule społeczne”
W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który uzyskał punkty za kryterium „Klauzule społeczne”:
1. Zamawiający wymaga aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia
zatrudniona/zaangażowana była co najmniej 1 osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z
późn. zm.).
2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
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Zamawiający przy dokonywaniu oceny ofert będzie brał pod uwagę zamówienia (umowy) w trakcie wykonywania oraz zamówienia
(umowy) wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. których termin zakończenia przypada w
okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, tj. od 11.05.2015 do 11.05.2018.
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a)

zapewnienia czynnego udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej
(zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy co najmniej ½ etatu oraz nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy na realizację usługi) – od pierwszego dnia realizacji przedmiotu zamówienia.
b) przedłożenia Zamawiającemu – w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy na realizację usługi –
kserokopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów poświadczających fakt zatrudniania
osoby niepełnosprawnej, tj.:
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• umowę o pracę wraz z zakresem obowiązków jakie osoba niepełnosprawna będzie pełnić przy
realizacji przedmiotu zamówienia oraz
• oświadczenia dot. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez daną osobę
niepełnosprawną.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną biorącą udział przy realizacji przedmiotu
zamówienia lub przez pracodawcę (Wykonawcę) przed zakończeniem okresu realizacji usługi (określonego w umowie
na realizację usługi), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (forma
pisemna/fax/email) w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy, a także do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej warunki określone w ust. 1 oraz dostarczenie dokumentów
wymienionych w ust.2 pkt b) – w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy z poprzednią osobą,
c) uzyskania od osoby, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2, zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz.U.z2016r.,poz.922).
Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, nie może brać udziału przy realizacji przedmiotu zamówienia,
d) prowadzenia imiennej miesięcznej ewidencji czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej przy realizacji
przedmiotu zamówienia, dokumentującej świadczenie pracy przy realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze
wskazaniem liczby godzin przepracowanych każdego dnia miesiąca i wykonywanych przez nią czynnościach
na rzecz realizacji przedmiotu zamówienia. Imienna miesięczna ewidencja czasu pracy osoby
niepełnosprawnej zatrudnionej przy realizacji przedmiotu zamówienia powinna być podpisana przez osobę
niepełnosprawną zatrudnioną przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz przez pracodawcę (Wykonawcę),
e) dostarczania Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) imiennej miesięcznej
ewidencji czasu pracy, o której mowa w ust.2 pkt. d) wraz z Rachunkiem/Fakturą.
3. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zapewnienia
czynnego udziału osoby, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2 przez cały okres trwania umowy na realizację
przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia ma prawo zwrócić się do Wykonawcy
o przedstawienie dokumentacji poświadczającej zatrudnianie osoby, o której mowa w ust. 1 oraz ust. 2
(umowy o pracę, zakresu obowiązków, orzeczenia o niepełnosprawności) wraz z: dowodami potwierdzającymi
odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz imienną miesięczną ewidencją czasu pracy.
5. W przypadku niezatrudniania/niezaangażowania w sposób nieprzerwany przy realizacji przedmiotu zamówienia
wymaganej przez Zamawiającego liczby osób niepełnosprawnych oraz w przewidzianej przez Zamawiającego
formie (tj. co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy o pracę, w wymiarze co najmniej 1/2
etatu), Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne),
obowiązującego na dzień dokonania naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w
którym osoba ta nie brała czynnego udziału/ nie była zatrudniana, chyba że Wykonawca wykaże, że
niezatrudnienie/ niezaangażowanie osoby niepełnosprawnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie i na
zwolnionym stanowisku zostanie zatrudniona inna osoba spełniająca warunki określone w ust. 1 oraz ust. 2.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia w każdym
momencie jego realizacji. Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy o
zamiarze jej przeprowadzenia, w miejscach realizacji przedmiotu zamówienia i ma na celu weryfikację
rzeczywistych warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udział u w realizacji przedmiotu
zamówienia osób niepełnosprawnych wskazanych przez Wykonawcę.

XIV.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
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1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
2. a) Załącznik nr 1: Formularz oferty Wykonawcy.
b) Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące spełnienia klauzuli społecznej.
c) Załącznik nr 3: Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy.
3. Cenę oferty należy skalkulować w taki sposób, żeby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i
pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów
(np. podatek VAT, itp.). Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów a podana przez Wykonawcę cena
jest stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą cześć zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
8. Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez
Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
9. Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną do występowania
w imieniu Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Zmiany lub wycofanie powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania
ofert. Koperta/wiadomość mailowa powinna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
11. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu
składania ofert.
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

XVI.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania
umowy z Wykonawcą, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Oferty złożone po terminie, niekompletne, błędnie skonstruowane, niespełniające wymagań określonych w
niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
5. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.
6. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbywać się będzie po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w
którym zrealizowano szkolenia, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, zawierającego: faktyczną liczbę
zrealizowanych usług wynajmu sal, wydanych posiłków oraz noclegów, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez przedstawicieli stron protokołu odbioru oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo
sporządzonego rachunku lub faktury VAT. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy w terminie 30
dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego rachunku lub faktury VAT.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących działalności Zamawiającego.

XV.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Aneta Pierzchała-Tolak, tel. 606398203, e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia na każdym jego etapie bez
podawania przyczyny oraz podjęcia negocjacji w przypadku, gdy podana kwota brutto przekroczy budżet projektu
przewidziany na realizację usługi. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców
wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
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Załączniki do oferty:
1) załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
3) załącznik nr 3 – Wykaz posiadanego doświadczenia Wykonawcy
4) załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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