Projekt współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Legnica, dnia 29.09.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/15/DP
W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych, zwane dalej
Zamawiającym, projektu pt. „Dialog proekologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju
Dolnego Śląska” współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo, Działanie 1: Aktywizacja obywateli
w sprawach wspólnotowych. Projekt stanowi formę wsparcia realizacji zadania publicznego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych z siedzibą przy ul Jaworzyńskiej 261, 59-220
Legnica, wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS
0000317269, NIP: 6912504868, REGON: 022372115.
Zapytanie ofertowe dostępne jest w siedzibie Stowarzyszenia Forum Przedsiębiorczych
w Legnicy oraz na stronie internetowej projektu: www.fppz.bbk.pl/index.php/dialogproekologiczny.
Przedmiotem zapytania jest organizacja trzydniowych warsztatów wyjazdowych
w terminie 21-23.10.2015 r. obejmująca: nocleg, pełne wyżywienie, wynajem sali wraz
z wyposażeniem multimedialnym.
Trzydniowy (3 dni x 10h) warsztat wyjazdowy powinien obejmować z udziałem Grupy
Docelowej 35 osób:
2 noclegi wraz ze śniadaniem w formie bufetu szwedzkiego,
wyżywienie:
2 posiłki pierwszego dnia (obiad: 2 dania – zupa + drugie danie, deser, woda
mineralna, soki + kolacja: bufet szwedzki),
2 posiłki drugiego dnia (obiad: 2 dania – zupa + drugie danie, deser, woda
mineralna, soki + kolacja: bufet szwedzki),
2 posiłki trzeciego dnia (obiad: 2 dania – zupa + drugie danie, deser, woda
mineralna, soki + kolacja: bufet szwedzki),
przerwy kawowe na bieżąco uzupełniane w trakcie 3 dni: kawa, herbata,
śmietanka, cukier, cytryna, woda mineralna, soki, ciastka, owoce).
wynajem sali na zajęcia wraz z wyposażeniem multimedialnym (rzutnik, ekran,
flipchart, nagłośnienie) – sala na ok. 40 osób (ustawienie krzeseł i stołów „podkowa”)
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Dodatkowe uwagi/warunki:

Noclegi

Pokoje jedno i dwuosobowe (minimum 6 pokoi 1-osobowych). Oferent
zapewni uczestnikom warsztatów noclegi w pokojach z pełnym węzłem
sanitarnym, w tym ręczniki, suszarki do włosów (niekoniecznie) oraz środki
higieny osobistej, z dostępem do Internetu. Miejsce organizacji szkoleń winno
być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Parking

Zapewnieniem nieodpłatnych miejsc parkingowych dla wszystkich
uczestników warsztatów na parkingu przynajmniej dozorowanym, na terenie
obiektu zaproszonego do złożenia oferty lub u innego podmiotu
świadczącego usługi parkingowe, przy czym parking nie może znajdować się
w odległości większej niż 100 metrów od miejsca zakwaterowania
uczestników.

Składając ofertę Oferent oświadcza, iż
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
koszt organizacji trzydniowych warsztatów wyjazdowych wskazany w ofercie
obejmuje cały pakiet pobytowy uczestników i uwzględnia wszystkie koszty
wykonania zamówienia wraz z podatkiem VAT.

Warunki składania, oceny i wyboru ofert:
1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres
e-mail: biuro@fppz.pl, do dnia 01.10.2015 r. do godziny 10:00.
2. Stowarzyszenie Forum Przedsiębiorczych zastrzega sobie prawo do podjęcia
negocjacji z wybranym Oferentem. Ostateczny wybór oferty nastąpi w oparciu
o najniższy całkowity koszt organizacji trzydniowych warsztatów.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi najpóźniej do 01.10.2015 r. do godziny
14:00.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta
drogą elektroniczną w ciągu 1 dnia od dnia dokonania oceny ofert.
5. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa przed rozpoczęciem
planowanych warsztatów. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne po
zorganizowaniu warsztatu przelewem, po uprzednim otrzymaniu faktury VAT.
Dopuszcza się możliwość wystawiania przez oferenta faktury zaliczkowej.
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:
Monika MENDEL: tel. 604 967 381, biuro@fppz.pl.
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