OLSZTYŃSKI KLUB SPORTOWY
„WARMIA I MAZURY”
10-508 Olsztyn, ul. Mickiewicza 17/3
tel/fax 89 527 22 11
e-mail; kontakt@okswim.pl www.okswim.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17
Z dnia 11.04.2019 r.
Szanowni Państwo, Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich
rodzin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prowadzącego warsztat,
kulinarne/carvingu, zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących, przewodnik, oraz orientacji przestrzennej
podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego w powiecie żywieckim w dniach 30.04.-05.05.2019 r.

I Nazwa i adres Zamawiającego
Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”
10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3
Tel. 89527-22-11, e-mail: kontakt@okswim.pl

II Opis przedmiotu zamówienia
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

85312320-8 Usługi doradztwa indywidualnego i grupowego
80500000-9 Usługi szkoleniowe
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia warsztatów dla 50/70 uczestników projektu
„Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” biorących udział w wyjeździe rodzinnym. Zakres usługi w
szczególności obejmuje:
Część I – Warsztaty kulinarne/carvingu
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty kulinarne/carvingu podczas 5-dniowego wyjazdu
rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
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b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04..-30.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h (8h dla
każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia kulinarne/carvingu musi posiadać wykształcenie kierunkowe z tego zakresu, a także posiadać
niezbędne doświadczenie zawodowe, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z tematem poradnictwa na które
ogłoszone zostało zapytanie ofertowe.

Część II – Przewodnik
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewodnika podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h
c. Przewodnik musi posiadać uprawnienia przewodnika i niezbędne min. 3 letnie doświadczenie.

Część III - Zajęcia sportowe dla osób niewidomych i słabowidzących
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty zajęcia sportowe w dyscyplinach dla osób
niewidomych i słabowidzących podczas 5-dniowego wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą
podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 48h (16h dla
każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia sportowe musi posiadać doświadczenie w organizowaniu zajęć i zawodów sportowych dla osób
niepełnosprawnych przynajmniej od 3 lat. Musi posiadać uprawnienia prowadzącego zajęcia z zakresu dyscyplin dla
osób niewidomych i słabowidzących.

Część IV – Orientacja Przestrzenna
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzącego warsztaty z zakresu orientacji przestrzennej podczas 5-dniowego
wyjazdu rodzinnego, dla grupy 50/70 osób. Uczestnicy będą podzieleni na grupy, jedna grupa około 15-20 osób.
b. Warsztaty będą prowadzone w dniach 30.04.-05.05.2019 r. w powiecie żywieckim. Łączna liczba godzin 24h (8h dla
każdej 15-20 osobowej grupy x 3 grupy).
c. Prowadzący zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu
takich zajęć w tym dla osób niepełnosprawnych i posiada uprawnienia upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu
orientacji przestrzennej.
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT
3.1 Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Krzysztof Harkowski, kontakt@okswim.pl
Tel. 89 527-22-11.
3.2 Siedziba Zamawiającego: Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” 10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3.
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3.3 Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań
osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie
oferowanych usług (załącznik nr 2) w formie elektronicznej na adres kontakt@okswim.pl lub osobiście bądź pisemnie
listem poleconym do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami
należy złożyć w kopercie. Kopertę należy opisać następująco „Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
usługę prowadzącego warsztaty podczas 5-dniowych wyjazdów rodzinnych w ramach realizacji projektu „Wsparcie osób
niewidomych i ich rodzin” ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17”.
3.4 W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Wykonawca przesyła wypełnione i podpisane dokumenty w
formie skanów.
3.5 Oferta musi być złożona do dnia 24.04.2019 r. do godziny 23:59. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
3.6 Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany adres e-mail
kontakt@okswim.pl .
3.7 Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
3.8 Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
3.9 Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia
oferty.
3.10 Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem,
ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
3.11 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2019 r. o godz. 10:00.
3.12 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4
części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
4. SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU OFERT
4.1 Kryteria oceny ofert:
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku
powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy
wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena.
a/ Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena powinna być podana w złotych brutto za 1 godzinę prowadzenia
warsztatów. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : CO) x 100
gdzie: C – liczba punktów przyznana danej ofercie, C min -cena minimalna, CO- cena oferowana. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna
oferta,
która
uzyska
najwyższą
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a Wykonawca zostanie wezwany do podpisania umowy.
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4.2 W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru
Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym doświadczeniem zawodowym.
5. Pozostałe postanowienia
5.1 Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na
wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) wraz z oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych z Zamawiającym oraz oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie usługi
prowadzącego warsztaty z danego zakresu (załącznik nr 2).
5.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5.3 Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5.4 W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie
przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5.5 Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści
złożonych ofert.
5.6 Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje o dokonanym wyborze
zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
5.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą
ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku gdy
w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
5.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.
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Załącznik nr 1
OFERTA
ZŁOŻONA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/17

1. ZAMAWIAJĄCY:

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” 10-508 Olsztyn ul. Mickiewicza 17/3.
2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa osoby/firmy:

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu:
Adres:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

3. OFERTA CENOWA:
Wyszczególnienie

Usługa prowadzącego warsztaty

Część zamówienia:…………………………………….
Cena jednostkowa brutto za 1
godzinę prowadzenia warsztatów
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1.

Ja niżej podpisany/a oświadczam ,że:
a) Zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego nr; RPWM.11.02.03-28-0069/16/17
b) Gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego. Nieznajomość
powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych;
c) Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania
niniejszego zamówienia;
d) Zamówienie zrealizuję w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
e) W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Ja niżej podpisany/a oświadczam ,że na dzień złożenia oferty dotyczącej Zapytania Ofertowego nr RPWM.11.02.0328-0069/16/17 nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 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.

……………………………………dnia …………………..

………………………………………………………….
Czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/17
oświadczenie
o doświadczeniu w prowadzeniu warsztatów

ŻYCIORYS ZAWODOWY
1.

Imię…………………………………………………………………………………

2.

Nazwisko………………………………………………………………………..

3.

Poziom i kierunek wykształcenia
Wykształcenie ………………………………………………uzyskany tytuł ………………………………………………………
Kierunek/specjalność …………………………………………………………………………………………………………………..
Rok ukończenia ……………………………………………….

4.

Ukończone szkolenia, kursy (w zakresie zagadnień powiązanych z przedmiotem zamówienia):
Temat kursy, szkolenia…………………………………………………………………………
Czas trwania (liczba godzin)………………………………………………….. rok ukończenia…………………………….
Temat kursy, szkolenia…………………………………………………………………………
Czas trwania (liczba godzin)………………………………………………….. rok ukończenia…………………………….

5.

Doświadczenie związane z ofertą:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Jednocześnie oświadczam, że:
1.
2.

3.

Posiadam niezbędną wiedzę i kwalifikacje niezbędne do zrealizowania danego zamówienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu ofertowym i Życiorysie
zawodowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru oferty (zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922. z 2018 r., poz. 138).
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez zespół zarządzający projektem.

Oświadczam, że nie jestem w żaden sposób powiązany z Zamawiającym.

……………………….dnia ……………………..

……………………………………..
Podpis wykonawcy

