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ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadzane jest zgodnie z procedurą rozeznania rynku w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla 

usług o łącznej wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto, dotyczy projektu: „Lubuski Ośrodek 

Wsparcia Ekonomii Społecznej” (LOWES) Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Poddziałanie 

7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, 

współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego  Lubuskie 2020. 

W związku z realizacją projektu pt. „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zapraszamy 

do złożenia oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu 3 wizyt studyjnych dla 

uczestników projektu – przedstawicieli PES, JST, PS - uczestników projektu LOWES.  

 

A. ZAMAWIAJĄCY 

Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” ul. Łazienki 6, 66-400 Gorzów 

Wielkopolski, woj. lubuskie, www.lowes.lubuskie.org.pl, mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl, osoba do 

kontaktu: Marta Kowalska tel. 95 738 00 61. 

 

B. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Organizacja  3 wizyt studyjnych dla uczestników projektu – przedstawicieli PES, JST, PS - uczestników 

projektu LOWES z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, 

międzyrzeckiego, żagańskiego,  nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica oraz 

miasta Gorzowa Wlkp., w związku z realizacją projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej”, współfinansowanego z  Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego  Lubuskie 2020. 

W każdej wizycie studyjnej weźmie maksymalnie udział 25 uczestników, przedstawicieli m.in. 

podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów reintegracyjnych, 

służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady 

Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, przedsiębiorstw społecznych - uczestników projektu LOWES. 

 

1. Termin realizacji wizyt studyjnych: 01.06.2018 r.– 10.08.2018 r. 



 

 

2. Miejsce realizacji wizyty studyjnej: Polska; wizyty studyjne należy zorganizować na terenie kraju, 

poza województwem lubuskim; należy tak wybrać miejsca realizacji wizyt studyjnych, aby była 

możliwa jak najbardziej efektywna ich realizacja w odniesieniu do czasu trwania przedmiotu 

zamówienia. Każda z wizyt studyjnych ma posiadać inny program,  prezentować inne PES i różne 

dobre praktyki. 

3. Kod CPV:  

• 55100000-1 Usługi hotelarskie 

• 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

• 60000000-8  Usługi transportowe 

• 66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

C. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Organizacja, każdej z trzech wizyt studyjnych obejmuje swym zakresem:  

1. Wizytę w minimum 3 PES prowadzących czynną działalność, o różnym profilu działalności 

(różne branże), w tym w minimum dwóch spółdzielniach socjalnych i prezentację dobrych praktyk. 

Wykonawca przedstawi program wizyty studyjnej stanowiący składową formularza oferty. Każda z 

wizyt studyjnych musi posiadać inny program i prezentować inne PES. 

2. Zapewnienie materiałów dla uczestników wizyty studyjnej tj. wydrukowanych prezentacji, 

zawierających informacje o wszystkich wizytowanych miejscach.  

3.  Zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika wizyty studyjnej, w tym:  

a. Dwudaniowych obiadów wraz z ciepłymi i zimnymi napojami (w tym: co najmniej, w 

przeliczeniu na jedną osobę: zupa – 300 ml., mięso 100–150 g. po przygotowaniu, 

ziemniaki/ryż/makaron/kasza – 200 g., surówki różne – 150 g., oraz woda mineralna, kawa, 

herbata, cukier, mleko bez ograniczeń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 

konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu 

gramaturze dania mięsnego;  

b. Kolacji w formie suchego prowiantu według kalkulacji „na pakiet”, który zawiera minimum: 

kanapka (bułka, wędlina albo ser, masło, sałata) o łącznej gramaturze minimum 250 g., owoc 

(np. jabłko, banan, gruszka, brzoskwinia), 0,5 litra wody gazowanej i 0,5 litra wody 

niegazowanej – 1 pakiet na osobę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia 

konieczności przygotowania posiłku wegetariańskiego lub wegańskiego odpowiadającemu 

gramaturze dania mięsnego.  

4. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej.  

5. Zorganizowanie i zapewnienie transportu osobom biorącym udział w wizycie studyjnej z Gorzowa 

Wlkp., ul. Przemysłowa 53, do miejsc realizacji wizyty studyjnej i z powrotem, bezpiecznym i 

odpowiednio do tego celu przygotowanym środkiem transportu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo o 

ruchu drogowym, dostosowanym do przewozu zgłoszonej liczby osób wraz z bagażami. Wyjazd z 

Gorzowa planowany jest w godzinach porannych, wyjazd z miejsca docelowego wizyt w godzinach 

popołudniowych. Oferent zapewnia transport podczas 3 wizyt studyjnych dla maksymalnie 25 osób 

podczas każdej wizyty. 



 

 

Ponadto Oferent musi zapewnić:  

a. Środek transportu posiadający sprawną klimatyzację oraz ogrzewanie;  

b. Kierowcę, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego na czas realizacji zamówienia, z tym, że 

Zamawiający zastrzega, iż koszty wyżywienia kierowcy pokrywa Oferent.  

6. Zapewnienie opiekuna grupy, który będzie odpowiedzialny za wszystkie kwestie organizacyjne w 

miejscach wizyty studyjnej, i który będzie przebywał wraz z grupą podczas wizytowania miejsc 

wskazanych przez Oferenta. 

 

D. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, iż: 

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 kompleksowe usługi polegające na 

zorganizowaniu wizyty studyjnej, szkolenia lub eventu o charakterze integracyjnym poprzez 

zorganizowanie zajęć edukacyjnych, zapewnienie transportu, wyżywienia dla grupy co najmniej 15 

osób. 

Na potrzeby oceny przez Zamawiającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego – Wykazu 

zrealizowanych usług wraz z podaniem przedmiotu usługi, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane. 

E. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ  
W POSTĘPOWANIU 

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  

z Zamawiającym. 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 

przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) 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. 

 

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń znajdujących się Załączniku nr 1 do 

Zapytania ofertowego. 

 



 

 

F. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Kompletna oferta powinna zawierać następujące elementy: 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

2. Wykaz zrealizowanych usług – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

 

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny brutto w PLN. 

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. 

 

G. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. na 1 albo 2 wizyty studyjne. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. 

6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez Wykonawcę. 

8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę) działa na podstawie 

pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem, musi zostać dołączone do oferty. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony 

wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 

13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający oświadcza, iż wynagrodzenie za realizację zamówienia jest współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia. 

16. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych 

dokumentów, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego na każdym etapie bez 

podania przyczyny. 

18. Zamawiający przewiduje nakładanie kar umownych na Wykonawcę na etapie realizacji 

zamówienia. 



 

 

19. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy wybrana jako najkorzystniejsza będzie przewyższać 

zaplanowany budżet, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z tym 

Wykonawcą.  

20. Gdy Zamawiający nie dojdzie do porozumienia z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający przystąpi do negocjacji z Wykonawcą/ami z kolejnych miejsc  

z listy rankingowej. 

21. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że 

złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, do złożenia 

ofert dodatkowych. Złożenie oferty dodatkowej polegać będzie na przedstawieniu nowej propozycji 

cenowej, nie wyższej niż zaoferowana w ofercie pierwotnej. 

H. 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, w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 
jakie może otrzymać oferta za 
dane kryterium 

Cena brutto* 50% 50 punktów 

Doświadczenie 30% 30 punktów 

Podmiot Ekonomii 
Społecznej 

20% 20 punktów 

 

* Cena brutto to cena jaką zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z realizacją niniejszej 

usługi. 

1. Opis sposobu obliczania kryterium 50% cena. 

Cena powinna być podana w polskich złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. 

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: 

 

liczba punktów = (Cmin/Cof) x 50 punktów, gdzie  

Cmin – najniższa cena spośród ofert,  

Cof – cena podana w ofercie.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie 

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Opis sposobu obliczania kryterium 30% doświadczenie. 

Punkty za kryterium doświadczenie zostaną obliczone na podstawie zrealizowanych usług, ponad 3 

wymagane zapytaniem ofertowym, jako warunek konieczny w zakresie usług polegających na 

zorganizowaniu wizyty studyjnej, szkolenia lub eventu o charakterze integracyjnym poprzez 



 

 

zorganizowanie zajęć edukacyjnych, zapewnienie transportu, wyżywienia dla grupy co najmniej 15 

osób, przedstawione w tabeli wraz danymi kontaktowymi do podmiotów mogących potwierdzić 

doświadczenie Oferenta. Zamawiający przyzna 10 pkt za każdą przedstawioną i możliwą do weryfikacji 

dodatkową usługę. Maksymalna liczba punktów wynosi 30 za przedstawienie realizacji 3 dodatkowych 

usług. Załącznik nr 1. 

 

3. Opis sposobu obliczania kryterium 20% podmiot ekonomii społecznej. 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie otrzymuje dodatkowe punkty jeżeli jest zarejestrowanym jako 
podmiot ekonomii społecznej w formie stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki non profit; 
zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

Ocena spełniania przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 

spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. Liczba punktów ze spełnienie 

kryterium wynosi 20. 

 

Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów) uznana zostanie 

za najkorzystniejszą. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. 

 

 

I. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERT 

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godziny 14:00:00. 

Ofertę należy złożyć w następującej formie: 

• skan wymaganych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl 

lub 

• dostarczyć w oryginale do siedziby Zamawiającego na adres: Lubuski Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej,  ul. Przemysłowa 53, 66-400 Gorzów Wlkp. (oferta dostarczona w ten 

sposób powinna wpłynąć do godziny 14:00). 

J. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

• Osoba uprawniona do komunikowania się z oferentami: Marta Kowalska - 

biuro@lowes.lubuskie.org.pl 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.              

 

 

 


