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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/2018 
W CELU ROZEZNANIA RYNKU 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO   

 
PROGRAM : REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
NA LATA 2014-2020 
NR PROJEKTU: RPOP.08.02.00-16-0034/15 

TYTUŁ PROJEKTU: „SKOK PO SUKCES” 

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1.  Zamawiający: Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”, 
Adres (siedziba zamawiającego): 45-064 Opole ul. Konstantego 
Damrota 2a/6-7 

2. Przedmiot 
zamówienia:  

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Skok 
po sukces” w ramach RPO WO na lata 2014-2020, Fundacja 
Pomocy Dzieciom "Bądź Dobroczyńcą" kierując się zasadą 
bezstronności, konkurencyjności i obiektywizmu a także 
efektywnego zarządzania finansami, w celu rozeznania rynku 
kieruje do Państwa Zapytanie ofertowe nr 3/2018.  Dotyczy ono 
zakupu usługi wynajmu sali szkoleniowej na 16 dni  w przedziale 
czasowym od 20.03.2018r. do 30.04.2018r. na terenie miasta 
Nysa na potrzeby organizacji warsztatów pn. „Szkoła życia”  
(3 dni), warsztatów pn. „Kuźnia optymizmu” (6 dni), warsztatów 
autoprezentacji i wizerunku (3 dni), warsztatów aktywizacji 
zawodowej (4 dni) dla ok. 10 osób – uczestników projektu „Skok 
po sukces” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 -2020.  
Niniejsze zapytanie ofertowe kierowane jest do podmiotów 
dysponujących salą z przeznaczeniem na usługi szkoleniowe 
zwanych dalej „Wykonawcami”. Przedmiotem zamówienia jest 
wynajem sali szkoleniowej na terenie miasta Nysa na 16 dni  
w przedziale czasowym  20.03.2018r.-30.04.2018r. (łącznie 16 
dni, 128 godzin zegarowych – 16 x 8 godzin zegarowych/dzień)  
z następującymi wymogami: 
a) sala szkoleniowa zlokalizowana na terenie miasta Nysa;  
b) sala szkoleniowa przystosowana do prowadzenia zajęć  
w grupach min. 10 osobowych (min. 10 uczestników + 
Wykładowca);  
c) dostępność sali w podanym przedziale czasowym;  
d) możliwość dostarczenia zewnętrznego cateringu na zajęcia; 
e) dostępność sali na 15 minut przed i po szkoleniu w celu 
rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez 
wykładowcę oraz wizualizacji sali; 
f) sala z możliwością dostępu dla osób z niepełnosprawnością.  

3. Termin realizacji 
zamówienia  

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie 20.03.2018r.-
30.04.2018r., zgodnie z harmonogramem zajęć ustalonym  
z wybranym Wykonawcą na 5 dni przed rozpoczęciem 
warsztatów. Za termin „zrealizowanie” rozumie się wynajem sali 
szkoleniowej w terminie i godzinach wskazanych w zapytaniu.  
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4. Termin i sposób 
składania ofert 

1. Ofertę (na Formularzu oferty – zał.1)  należy przesłać  do dnia 
09.03.2018 r., do godz. 15:00,                                                                  
na adres  e-mail: info@dobroczynca.org lub złożyć osobiście 
 w siedzibie Fundacji (Opole, ul. Ks. K. Damrota 2a/6-7) 
 w zaklejonej kopercie z dopiskiem  
„Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 3/2018” 
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
2. Po upływie ww. terminu osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie rozeznania rynku, zweryfikują na podstawie 
warunków wyboru, treść złożonych ofert i dokonają wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. 
 

5.  Warunki wyboru 
oferty 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej 
ilości ofert przez tego samego wykonawcę skutkuje odrzuceniem 
wszystkich jego ofert. 
2. Podane przez Wykonawców ceny (wyłącznie przy 
uwzględnieniu specyfikacji podanej w niniejszym ogłoszeniu) 
stanowić będzie podstawę do ewentualnego wyboru oferty. 
3. W takim przypadku wybór Wykonawcy zostanie dokonany na 
podstawie: 
a) odległości sali od dworca PKP/PKS 
b) zgodności zaproponowanej oferty z przedmiotem zamówienia 
c) zaproponowanej ceny 
d) ewentualnych innych dogodności zaproponowanych przez 
Wykonawcę np. wyposażenie, miejsce na catering itp.  
4. W sytuacji, kiedy co najmniej dwa podmioty złożą ofertę 
zawierającą tę samą cenę, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
wyboru uwzględniając zaproponowane warunki oraz inne 
dogodności, przy czym muszą być one  zawarte w podanej cenie. 
5.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia 
niniejszej procedury, w szczególności, gdy ceny zaproponowane 
przez Wykonawców będą wyższe od kwoty, jaka została 
przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 
6. O wynikach przeprowadzonego rozeznania rynku Zamawiający 
poinformuje, zamieszczając informacje o najkorzystniejszej  
ofercie na swojej stronie internetowej. 
7. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie przez 
Zamawiającego po dostarczeniu usługi przez wybranego 
Wykonawcę na podstawie faktury VAT z 7-dniowym terminem 
płatności licząc od daty jej doręczenia.  
 

6. Osoba 
upoważniona do 
kontaktu z 
Wykonawcami 

Małgorzata Czerwińska 
e-mail: info@dobroczynca.org 

mailto:info@dobroczynca.org
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Załącznik nr 1  do Zapytania ofertowego nr 3/2018  
w celu rozeznania rynku  

 

 

  

FORMULARZ OFERTY  

1.  Dane Wykonawcy:  
Nazwa Wykonawcy:........................................................................ 

Adres: ……………………………………………………………………….………………. 

Nr telefonu :…………………………………………………..…………………………. 

Adres e-mail:………………………………………….………………………………… 

Osoba uprawniona do kontaktów (imię i nazwisko oraz kontakt) 

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

2. Oferta cenowa 
Wykonawcy: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wymienionego                                             
w pkt 2. Zapytania ofertowego nr 3/2018 za: 

Cena brutto: ..................................................................................... 

Słownie brutto: …………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................... 

 

3. Oferta dodatkowa 
zawarta w cenie: 
(opcjonalnie) 

 

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

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

 

4. Oświadczenie 
Wykonawcy 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i warunkami zapytania 
ofertowego oraz przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń.  

5. Załączniki do 
formularza oferty 
(opcjonalnie): 

 
1.  ……………………………………………………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………. 
 
3. …………………………………………………………………………..……………….. 
 

6.  Podpis i pieczęć 
osoby ze strony 
Wykonawcy 
składająca ofertę 

 
 
 
 


