Kraków, 14.02.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 3/ONŚ/2017
w ramach projektu „Otwarci na świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020; Priorytet IX – Region Spójny Społecznie, działanie 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie
9.1.2. Aktywna Integracja, nr umowy RPMP.09.09.02-12-014/16
1. Zamawiający:
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
2. Tryb udzielania zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie rozeznania rynku (zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020)
3. Przedmiot zamówienia:
Wynajem sal na szkolenia w ramach projektu „Otwarci na świat” w terminie od 06.03.2017 do
30.06.2018. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zapewnienia
- sali szkoleniowej na warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
- pracowni na szkolenia zawodowe (z niezbędnym wyposażeniem, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o profilu szkoleo zawodowych w terminie późniejszym)
zgodnie z przedstawionym harmonogramem (harmonogram przedstawiony będzie na min. 3 dni
przed planowanymi szkoleniami w układzie miesięcznym. Wykonawca musi dysponowad co najmniej
jedną salą szkoleniową mieszczącą min 20 osób jednorazowo:
- sale zlokalizowane będą w Nowodworzu lub w odległości nie większej niż 3 km od Nowodworza
-do sali musi przynależed w bezpośrednim sąsiedztwie toaleta (męska i damska, umywalka z ciepłą
i zimną wodą, wyposażona w niezbędne art. higieniczne w tym min. papier toaletowy, mydło),
- Wykonawca musi, w ramach wynajmu sali, zapewnid zaplecze socjalne do spożywania drobnego
poczęstunku dla UP,
- dodatkowo sala powinna byd wyposażona w sprzęt multimedialny (np. rzutnik, ekran lub ścianę na
której swobodnie można wyświetlad treści szkoleo, flipchart lub alternatywnie tablicę, ławki, krzesła
w ilości odpowiadającej ilości UP,
- przewidywana ilośd jednostek wynajmu: 970, z zastrzeżeniem, że ilośd godzin może ulec zmianie w
zależności: od harmonogramu, wielkości naboru w 2 edycji oraz charakteru grupy docelowej.
Zaproponowane ceny obowiązywad będą w całym okresie trwania umowy.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEO (CPV): 70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości
innych niż mieszkalne.
Termin realizacji zadania od 06.03.2017 do 30.06.2018, według opracowanego harmonogramu.
4. Inne istotne warunki zamówienia do zapewnienia których zobowiązany jest Wykonawca:
Cena za wykonanie usługi określona przez Wykonawcę musi obejmowad wszystkie koszty
Oferenta związane z wykonaniem usługi, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).
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Oferta musi zawierad cenę brutto za jedną godzinę wynajmu sali.
Cena musi byd podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, jako wartośd właściwa
zostanie przyjęta wartośd podana słownie.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy:
dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia (weryfikacja na podstawie oświadczenia
Wykonawcy).
złożą oświadczenie, że posiadają prawo do dysponowania wskazanym w ofercie lokalem.
W postępowaniu nie mogą brad udziału Wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia ujętego w
załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia zostaną odrzuceni.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt. 2 – wykluczenie
z postępowania
Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w pkt. 4
Przedstawi nieprawdziwe informacje
Złoży ofertę po terminie
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. Podstawowe kryteria oceny ofert:
A) Cena oferty: 100 %.
7. Kryteria oceny ofert i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy Prawo
zamówieo publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie udokumentowany protokołem, do
którego zostaną dołączone zebrane oferty.
Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem
ofertowym.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
Jej treśd nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego.
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Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów).
Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający na podstawie przesłanych ofert zastrzega sobie prawo do:
a. wezwania oferenta do uzupełnienia oferty,
b. odstąpienia od dokonania wyboru którejkolwiek z ofert (szczególnie, jeśli zaproponowana
najniższa cena przekroczy kwotę przewidzianą w budżecie projektu na realizację tej
usługi).
O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, którzy przesłali oferty.
Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrad ofertę następną w kolejności.
W przypadku wyboru oferty do realizacji, z Wykonawcą zostanie podpisana umowa,
a należnośd z tytułu jej wykonania będzie płatna przelewem po wystawieniu faktury przez
Wykonawcę.
8. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzid na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – Załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego. Ofertę należy sporządzid w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny
byd opatrzone pieczątką firmową, mied datę sporządzenia oraz podpisy osób reprezentujących
Wykonawcę.
Dokumenty, które należy dołączyd do oferty:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (jeżeli dotyczy).
Odnośnie sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży stosowne oświadczenie (załącznik 3)
Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik 2).
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyd osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego – Galicyjskie
Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków, albo przesład na adres e-mail:
projektmalopolskie@gce.krakow.pl w terminie do dnia 02.03.2016 r. z dopiskiem: ZAPYTANIE
OFERTOWE Nr 3/ONŚ/2017. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

10. Dodatkowe postanowienia
1) W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2) W ramach zamówienia nie ma możliwośd składania ofert częściowych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące
okoliczności:
a) Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąd ich
wad.
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b) W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą
zawarcie zgodnej z projektem umowy.
c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej
przewidzied.
d) Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyd
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia)
4) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem
o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej
wartości zamówienia.
6) Wyjaśnienia winny byd przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego
terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnieo lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnieo wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
8) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9) Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Zamawiającego.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwośd niezwłocznego odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy,
w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, realizacji
przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz
nieuwzględniania dodatkowych wymagao Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęd dotyczących
indywidualnych potrzeb uczestnika, uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą
poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadao, bądź ich części za
niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy
12) Wykonawca składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do:
a. rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy,
b. prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych zadao w okresie trwania umowy

Dodatkowe informacje dot. zamówienia można
(projektmalopolskie@gce.krakow.pl)

uzyskad

wyłącznie

drogą

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego nr 3/ONŚ/2017
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mailową

FORMULARZ OFERTOWY

.....................................................
(Nazwa i adres oferenta)

..............................................
(miejscowość i data)

OFERTA
Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
(Nazwa i adres zamawiającego)

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wynajem sal na szkolenia w ramach
projektu „Otwarci na świat” w terminie od 15.02.2017 do 30.06.2018, oferujemy wykonanie
niniejszego zamówienia za:

Cena ............…………… zł brutto za godzinę
(słownie................................................................................................................................)
Miejsce (adres pod którym znajdują się sale):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Zapytaniem Ofertowym, przyjmujemy warunki
w nim zawarte i nie wnosimy do niego zastrzeżeo;
3. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu
ofertowym.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Integralną częśd oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .................................................................................
2) .................................................................................
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3) .................................................................................
4) .................................................................................

Podpisano

.............................................................
.............................................................
(upoważnieni przedstawiciele oferenta)

ZAŁĄCZNIK nr 2: OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO
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………………………………………………………..
Pieczęd (dane) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAO OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 3/ONŚ/2017 oświadczam, że nie jestem powiązany
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązao 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 małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………….
miejscowośd, data

……………………………………….
podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK nr 3 OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

W imieniu własnym (pełna nazwa Wykonawcy) …...…….………………………………..……………………….
oświadczam, że zapoznałam/-em się z warunkami Zapytania ofertowego nr 3/ONŚ/2017
ogłoszonego przez Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. i akceptuję ich treśd.
Oświadczam, że posiadam potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduję się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

…………………………………….
miejscowośd, data

………………………………………………………….
podpis Wykonawcy
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