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Ogłoszenie

Numer

2020-4108-8185

Id

8185

Powstaje w kontekście projektu

RPPM.06.03.02-22-0001/18 - "Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej"

Tytuł

"Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej"

Warunki zmiany umowy

VIII.�Warunki zawarcia umowy

1.�Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych 
u Zamawiającego
2.�W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na 
realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą 
niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub 
zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na 
realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług noclegu z wyżywieniem dla szkoleń wyjazdowych z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c. ostatecznej ilości posiłków i noclegów  do zrealizowania;
e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących 
przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie 
posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że 
ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający 
je zaakceptuje.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2020-09-25
1. Zapytanie ofertowe 21/NOWES/2020
2. Zał. do zapytania ofertowego



Wygenerowano: 2020-09-25 15:05 Strona 2 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej"

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-25

Data ostatniej zmiany

2020-09-25

Termin składania ofert

2020-10-03

Planowany termin podpisania umowy

2020-10

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społęcznego i Rozwoju 
"PERSPEKTYWA"
 4
82-213 Kończewice
NIP: 5792256366

Osoby do kontaktu

Małgorzata  Święcka
tel.: 512500516
e-mail: m.swiecka@nowes.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Usługa noclegu z wyżywieniem na szkolenia wyjazdowe

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
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Usługa

Podkategoria

Usługi hotelarskie

Opis

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi noclegu z wyżywieniem na szkolenia 
wyjazdowe dwudniowe i trzydniowe, w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej”. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie  1872 posiłki i 828 noclegów  dla 
uczestników szkoleń . 
Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
•�w ramach zadania usługi noclegu dla uczestników projektu z powiatów: malborskiego, 
sztumskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego zgodnie z harmonogramem:
1.�Szkolenia  wyjazdowe (szkolenie 2- dniowe (16h)):

��w roku 2020 – 12 osób X 6 noclegów ze śniadaniem łącznie 72 noclegi,
��w roku 2021 - 12 osób X 6 noclegów ze śniadaniem łącznie  72 noclegi,
��w roku 2022 – 12 osób X 6 noclegów ze śniadaniem łącznie 72 noclegi.

2.�Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej (szkolenie 3 dniowe (20h))- 2 noclegi X 6 zjazdów:

•�w roku 2020 – 17 osób X 12 noclegów ze śniadaniem łącznie 204 noclegi,
•�w roku 2021 - 17 osób X 12 noclegów ze śniadaniem łącznie 204 noclegi,
•�w roku 2022 – 17 osób X 12 noclegów ze śniadaniem łącznie 204 noclegi

•�w ramach zadania usługi wyżywienia dla uczestników projektu z powiatów: malborskiego, 
sztumskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego zgodnie z harmonogramem:
1.�Szkolenia  wyjazdowe (szkolenie 2- dniowe (16h)) dla 12 uczestników 6 zjazdów po 3 posiłki(2x 
obiad + kolacja)= 648 posiłków

•�w roku 2020 – 12 osób X 6 kompletów( 3 posiłki: 2x obiad+ kolacja, śniadanie w cenie 
noclegu)łącznie 216 posiłków,
•�w roku 2021 - 12 osób X 6 kompletów( 3 posiłki: 2x obiad+ kolacja, śniadanie w cenie noclegu) 
łącznie  216 posiłków,
•�w roku 2022 – 12 osób X 6 kompletów ( 3 posiłki: 2x obiad+ kolacja, śniadanie w cenie 
noclegu)łącznie 216 posiłków.
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3.�Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej (szkolenie 3 dniowe (20h))- dla 17 uczestników 6 zjazdów 
po 4 posiłki = 1224 posiłków 
•�w roku 2020 – 17 osób X 6 komplet (2X obiad, 2 X kolacja) łącznie 408 posiłków,
•�w roku 2021 - 17 osób X 6 komplet (2X obiad, 2 X kolacja) łącznie 408 posiłków,
•�w roku 2022 – 17 osób X 6 komplet (2X obiad, 2 X kolacja) łącznie 408 posiłków

Podmiotami na rzecz których świadczone będą usługa noclegu z wyżywieniem są uczestnicy objęci 
wsparciem Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a w szczególności:
a)�przedsiębiorstwo społeczne (PS), w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1205)
b)�podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, tj: 
- Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej; 
- Zakład Aktywności Zawodowej i Warsztat Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z  zm.); 
c)�organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  z  zm);
d)�organizacja pozarządowa, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają 
realizację celów statutowych; 
e)�spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, 
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1285 z p. zm.).
f)�spółka non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%. 
Podmioty objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy 
przez Zamawiającego.

Kody CPV

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska
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Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2020-09-25

Koniec realizacji

2020-10-03

Opis

1.�Oferty należy składać w wersji elektronicznej, według załączonego formularza (do pobrania na 
stronie bazy konkurencyjności), na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie 
papierowej (z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 21/NOWES/2020 - usługi noclegu z wyżywieniem 
na szkolenia wyjazdowe”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju 
„PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 03.10.2020 do godz. 
12.00 włącznie (decyduje data wpływu). Biuro otwarte jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 
15:00.
2.�Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego 
zapytania ofertowego. 
3.�Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.�Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
5.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.�Zamawiający zastrzega sobie, że warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może 
zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.
8.�Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia 
w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
9.�Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach 
będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału



Wygenerowano: 2020-09-25 15:05 Strona 6 / 8

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

"Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej"

Opis

1)�Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą/ zobowiązują się do 
zatrudnienia:
a.�osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.));
b.� bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c.�osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o 
których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 
r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);
d.� osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby 
poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
e.� osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności 
będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
573 oraz z 2016 r. poz. 749).
2)�Zobowiązuje się do zatrudnienie ww. osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 
adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zapytania (minimum ¼ etatu) na czas 
realizacji umowy.
3)�Zobowiązuje się w okresie realizacji zamówienia do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji 
niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie 
pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).
4)�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 
aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.
5)�W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy są powiązani 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:
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 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.
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Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

V.�Kryterium oceny ofert

1.�Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
Lp.�Nazwa kryterium�Znaczenie kryterium(w %)
1.�Cena brutto 1 godziny zegarowej  z oferty�– waga 90%,

2.�Klauzula społeczna  �-waga 10%,

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2020-09-25 - data opublikowania

-> 2020-10-03 - termin składania ofert

-> 2020-10 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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-> 2020-09-25 - Etap1 (początek): Usługa / Usługi hotelarskie / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie usługi noclegu z wyżywieniem na szkolenia wyjazdowe dwud...

-> 2020-10-03 - Etap1 (koniec): Usługa / Usługi hotelarskie / Przedmiotem zamówienia jest 
przeprowadzenie usługi noclegu z wyżywieniem na szkolenia wyjazdowe dwud... 


