
 
 

  

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej    Wałbrzych, dnia  03.06.2019r. 

ul. Beethovena 1 – 2, pok. 26 

58-300 Wałbrzych 

 

Rozeznanie rynku z dnia 03.06.2019r. 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: 

RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej 

z rozeznaniem rynku określonej 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 na: 

1. Noclegi ze śniadaniem dla 14 uczestników wędrówki górskiej oraz 2 animatorów 

2. Catering – kolacje dla 14 uczestników wędrówki górskiej oraz 2 animatorów 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

ul. Beethovena 1 – 2, pok.26 

58-300 Wałbrzych 

tel/fax: 074 6478890 

NIP: 886-289-43-82 

 

II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

1. Rozeznanie rynku – publikacja na stronie internetowej Zamawiającego – www.fres.org.pl 

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA 

Usługa obejmuje: 

1. 2 noclegi ze śniadaniem dla 14 uczestników wędrówki górskiej oraz 2 animatorów  

2. Catering – 2 kolacje dla 14 uczestników wędrówki górskiej oraz 2 animatorów 

 

Usługa zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: 

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

1. Planowana liczba osób korzystających z usługi: 



 
 

  

1.1 2 noclegi ze śniadaniem – 14 uczestników/czek  oraz 2 animatorów.  

1.2 Catering - 2 kolacje  – 14 uczestników/czek  oraz 2 animatorów. 

2. Ostateczna liczba uczestników/czek szkolenia określona zostanie na 48 godzin przed przystąpieniem do  

realizacji przez Oferenta. 

3. Planowana liczba osób korzystających z usługi może się zwiększyć lub zmniejszyć, co uzależnione jest 

od wyników prowadzonych działań rekrutacyjnych na zaplanowane działanie. 

4. Noclegi ze śniadaniem dla korzystających z usługi zorganizowane powinny być według następujących 

kryteriów: 

4.1 Pokoje maksymalnie dwuosobowe z łazienką. 

4.2 W przypadku zaistnienia sytuacji uczestnictwa w kursie nieparzystej liczby osób pod względem płci, Oferent 

zapewni pokój jednoosobowy dla kobiety lub mężczyzny, w zależności od potrzeb. 

5.Catering – wyżywienie dla grupy osób realizowane wg. poniższych kryteriów: 

5.1 Wyżywienie podczas trzydniowego wyjazdu obejmuje: 

− Dla uczestników/czek wędrówki górskiej oraz animatorów (planowana łączna liczba osób – 16): 2 

śniadania. 

−  Dla uczestników/czek wędrówki górskiej oraz animatorów (planowana łączna liczba osób – 16): 2 kolacje. 

5.2 Każde śniadanie ma zostać zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami  

oraz sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków szczególnych (wegetariańskich/ 

wegańskich/koszernych/itp.). 

5.3 Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przystawek, gorącego napoju (herbata), wody mineralnej 

oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków szczególnych (wegetariańskich/ 

wegańskich/koszernych/itp.), o których wykonawca zostanie poinformowany w dniu realizacji usługi. 

5.4 Harmonogram godzinowy posiłków podporządkowany będzie pod wymagania Zamawiającego. 

5.5Menu poszczególnych posiłków ustala Oferent przy akceptacji Zamawiającego. 

Oferent ma obowiązek przestrzegania higieny przy sporządzaniu i dystrybucji posiłków oraz utrzymywania ich 

odpowiedniej temperatury. 

6. Zamawiający zastrzega, że oferty nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów zostaną odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszego postępowania bez podania przyczyn. 

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin realizacji usługi:  14 – 16.06.2019r.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do rezygnacji z usługi lub zmiany terminu realizacji usługi (maksymalny 

termin realizacji usługi: 31.07.2019r.) bez obciążania Zamawiającego kosztami związanymi z rezygnacją z 

zamówionych usług lub zmianą daty noclegów, o czym poinformuje Oferenta w terminie 24 godzin od 

planowanego terminu rozpoczęcia noclegu.  

 

V.OFERTY CZĘŚCIOWE  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

VI. DODATKOWE WARUNKI  

1. W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usługi z przyczyn losowych niezależnych 
od Oferenta, Oferent zapewni realizację usług w obiekcie o takim samym standardzie. Zarazem zastępczy 
obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie II. Obiekt zastępczy musi znajdować się w odległości nie 
większej niż 25 kilometrów od miejsca pierwotnego. 



 
 

  

2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 Oferent zapewni transport grupy na własny koszt, z pierwotnego 
miejsca do miejsca zastępczego. 

3. Obiekt zastępczy musi uzyskać akceptację Zamawiającego na minimum 2 dni przed terminem realizacji 
usługi. Ewentualne koszty związane z udzieleniem akceptacji ponosi Oferent (w szczególności koszty 
przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia obsługi projektu). 

4. W przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością ruchową) 
Zamawiający poinformuje Oferenta, a Oferent ma obowiązek zapewnienia dostępu do pokoi dla osób z 
niepełnosprawnościami, w szczególności przy wykorzystaniu windy i/lub podjazdu i/lub specjalistycznego 
sprzętu, podjazdów i/lub uwzględniając udostępnienie pomieszczenia na parterze itp.    

5. 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.) 

 
 

Informacje dotyczące wyboru oferty:  

1. W przypadku nie wybrania Oferenta do realizacji usługi (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający 

dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury rozeznania rynku.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z 

ofert.  

3. 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 Oferentami.  

4. 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 

Oferentami.  

5. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

1. treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, 

2. oferta nie zostanie złożona na odpowiednich formularzach, 

3. oferta zostanie złożona po terminie składania ofert, 

4. wystąpią powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy Oferentem a Zamawiającym.  

 

Unieważnienie postępowania:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania 

przyczyny. 

 

VII. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania Zamówienia.  

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.  

3. Złożyli wymagane dokumenty tj.:  

a) Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi 

na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1  

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2  

c) Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 3  



 
 

  

5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który 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. 

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ  

1. Wymagany termin związania z ofertą maksymalnie 30 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź poczty elektronicznej. 

Adres do korespondencji: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Beethovena 1 – 2, 58-300 Wałbrzych, pokój 

26, telefon 74 6478890, adres poczty elektronicznej fres@fres.org.pl. 

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI  

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w sprawach merytorycznych 

i w sprawach niniejszej procedury jest Anna Pradel, telefon 74 6478890, adres mailowy anna.pradel@fres.org.pl.  

Kontakt telefoniczny w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.  

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 07.06.2019r. do godziny 15.00 

w siedzibie Zamawiającego – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Beethovena 1 – 2, 58-300 Wałbrzych– 

parter pokój 26 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 

 

Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: 

 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej  ul. Beethovena 1 – 2, 58-300 Wałbrzych – parter pokój 26 i opatrzonej 

opisem: Zapytanie ofertowe z dnia 03.06.2019r. w ramach projektu „Motyle z Dolnego Śląska” oraz nazwą i 

dokładnym adresem Oferenta oraz adresem e-mail Oferenta do kontaktu.  

 

UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wskazany w pkt. IX 

adres e-mail, jest adresem do kontaktu w sprawach merytorycznych. 

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA  

1. Oferta ze strony Oferenta musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w rozeznaniu rynku 

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. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty 

Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

5. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Oferenta uzależnione będą od terminu 

wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z 

realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył w nim Oferent i mogą ulegać opóźnieniom.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszego rozliczenia się z Oferentem w miarę posiadania środków 

finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą, a Oferent nie będzie naliczał z tego tytułu 

odsetek.  

7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert.  

8. Oferenci 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 Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna 

jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.  

10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

a. Terminu realizacji umowy, 

b. Ostatecznej liczby uczestników na rzecz których Oferent świadczy usługę, 

c. 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); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy 

pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian 

w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany 

załączników do umowy. 

11. Obowiązek informacyjny. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że: 

a) Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz 

realizacji umowy jest Zenon Matuszko – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą 

przy ul. Beethovena 1 – 2 pok. 26, 58 – 300 Wałbrzych.  

b) Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

c) Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu 

do treści tych danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla wyboru 

wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 

d) Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania. 

e) Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

f) W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub 

mogący mieć wpływ na wyniki postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, 

których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

g) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679. 



 
 

  

h) Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania. 

i) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – fres@fres.org.pl. 

j) W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż do osoby, której dane 

dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą, informacji, o której mowa 

w art. 14 rozporządzenia 2016/679. 

 

 

 

XIII. Załączniki do zapytania ofertowego  

1. Wzór oferty - Spełnienie warunków określonych w rozeznaniu rynku wraz z ceną usługi na formularzu 

oferty zgodnie ze wzorem - Załącznik nr 1. 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie Oferenta - Załącznik nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Spełnienie warunków określonych w rozeznaniu rynku wraz z ceną usługi na 

formularzu oferty zgodnie ze wzorem 

FORMULARZ OFERTOWY 

………………………………………………………. 

                                     (miejscowość, data) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

(nazwa, adres, tel, e-mail Wykonawcy) 

OFERTA 

 

Do: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha.  

Oferuję wykonanie usługi: 

A. Noclegi ze śniadaniem – obejmujące 2 noclegi ze śniadaniami dla 14 uczestników/czek wędrówki górskiej,  

oraz 2 animatorów zgodnie z wymogami opisu przedmiotu Zamówienia – za kwotę w wysokości:  

1. netto:...............................zł,          słownie:………………………………………………………  

2. podatek VAT:……………%, słownie:………………………………………………………  

3. brutto: ............................zł, słownie:………………………………………………………  

B. Catering – obejmujący 2 kolacje dla 14 uczestników/czek wędrówki górskiej oraz 2 animatorów zgodnie 

z wymogami opisu przedmiotu Zamówienia – za kwotę w wysokości: 

1. netto:....................................zł, słownie:……………………..……………………………………………………………………  

2. podatek VAT:…….………%, słownie:……………………………………………………………………………………………………  

3. brutto: ............................zł, słownie:…………………………………………….…………………………………………………. 

Łączna kwota za realizację usług A i B wynosi: 

1. netto:...............................zł, słownie:………………………………………………………  

2. brutto: ............................zł, słownie:………………………………………………………  



 
 

  

 

 

 

…………………………………                                                           ………………………………………… 

Miejscowość i data                                                           (Podpis i pieczątka Oferenta) 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany/a z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej, osobowo 

lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: 

• uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie 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                                     (Czytelny podpis) 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

*Należy skreślić niewłaściwe.  

 

 

Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta 

1. Spełniam warunki określone w stosowanych przepisach:  

- Znajduję się 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 publicznego 

przyjmuje je bez zastrzeżeń.  

4.Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację 

zamówienia.  

5. Oświadczam, że jestem gotowy/a zawrzeć umowę i zrealizować zamówienie na warunkach 

określonych w niniejszej ofercie i zgodnie z rozeznania rynku. 

 

 

 

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

(podpis osoby uprawnionej)       (miejscowość i data) 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


