Warszawa, 20 lutego 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

I.

ZAMAWIAJĄCY

Softronic Sp. z o.o.
Ul. Jana Matejki 65A/1
60-771 Poznań
NIP: 9721065862
REGON: 634487712
e-mail. adam.piotrowski@softronic.pl
W związku z realizacją projektu „Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”
(RPMA.10.02.00-14-4837/16), RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja
dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Softronic Sp. z o.o. ogłasza
zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia sal komputerowych wyposażonych w 15 stanowisk,
spełniających warunek dostępności do internetu i dla osób niepełnosprawnych na terenie całego
województwa mazowieckiego dla 21 grup po 15 osób ( 3150 godzin) oraz zapewnienia cateringu
kawowego (11970 osobodni) w trakcie realizacji szkoleń (kawa, herbata, woda, paluszki).
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017roku do 30 czerwca 2018 roku.
II.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto udzielone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności nie podlega
przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie jest dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego oraz projektu http://www.Softronic.pl, oraz na stronie
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zamówienie
stanowiące
przedmiot
niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego- Działanie 10.2

III.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Stosownie do zapisów wniosku o dofinansowanie projektu o nazwie: Mazowiecka
Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych” (RPMA.10.02.00-14-4837/16),
RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja dla rozwoju
regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
„– tryb
konkursowy, (zwanego dalej Projektem) oraz wytycznych programowych wskazanych

2.
3.
4.
5.

IV.

wyżej Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług
zapewnienia sal komputerowych na 15 stanowisk z dostępem do internetu oraz dla osób
niepełnosprawnych ( 3150 godzin) oraz dostarczania cateringu kawowego (11970
osobodni) dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu zgodnie z
poniższym opisem przedmiotu zamówienia (opis przedmiot zamówienia).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kilku wykonawców może ubiegać się wspólnie o realizację zamówienia.
Okres związania ofertą: 30 dni.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Ofertę złożyć należy w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć
osobiście na adres Zamawiającego: ( Softronic Sp. z o.o., ul. Jana Matejski 65A/1, 60-771 Poznań ) do
dnia 28 lutego 2017 roku do godziny 16.00. Liczy się data wpływu oferty. Kopertę należy opisać w
następujący sposób: „Oferta na świadczenie usługi zapewnienia sal komputerowych oraz serwisu
kawowego w ramach projektu „ Mazowiecka Akademia Kompetencji Językowych i Komputerowych”
(RPMA.10.02.00-14-4837/16), RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja
dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Adam Piotrowski, e-mail: adam.piotrowski@softronic.pl

V.

SRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: zapewnienie sal komputerowych oraz
serwisu kawowego podczas organizowanych przez Zamawiającego szkoleń w ramach projektu.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sal komputerowych z 15 stanowiskami z dostępem do
internetu z pełną dostępnością dla osób niepełnosprawnych oraz cateringu kawowego (kawa,
herbata, woda, paluszki) na szkolenia komputerowe na terenie województwa mazowieckiego.
Szkolenia będą realizowane na terenie całego województwa mazowieckiego, z uwzględnieniem
terenów wiejskich. Szkolenia będą realizowane wg. przeprowadzonej rekrutacji i zebranych grup
oraz preferencji uczestników projektu przed południem, po południu lub godzinach wieczornych w
weekendy/ dni robocze do 12 godzin /tydzień (np. 3 dni x 4 godziny lub dwa dni x 6 godzin lub 1 dzień
x 8 godzin). 21 grup x 150 godzin= 3150 godzin, 315 osób – które nie posiadają umiejętności
komputerowych. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić sale konferencyjne oraz catering
kawowy (11970 osobodni) zgodnie z harmonogramem przekazywanym przez Zamawiającego.
Kategoria ogłoszenia: Usługi
Podkategoria ogłoszenia: Usługi wynajmu sal, Usługi cateringowe
Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo: mazowieckie. Powiat: Wszystkie

VI.

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zapewnienie uczestnikom organizowanych szkoleń sal komputerowych
wyposażonych w 15 stanowisk komputerowych z pełną dostępnością do internetu oraz dla osób
niepełnosprawnych oraz cateringu kawowego.
VII.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi zapewnienia sal komputerowych oraz dostarczenia
cateringu kawowego wg. opisanych poniżej kryteriów, w ramach realizowanego projektu. Zakres
usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje: zapewnienie sal komputerowych i
zapewnienie cateringu kawowego podczas organizowanych przez Zamawiającego szkoleń w ramach
projektu.
VIII.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zapewnienie sal komputerowych na 15
stanowisk z dostępnością do internetu i dla osób niepełnosprawnych we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu, w dowolnym dniu roboczym lub w weekendy, o dowolnej porze dnia (rano,
po południu, wieczorem), w wymiarze od 3 do 6 godzin szkoleniowych dla 21 grup szkoleniowych
oraz dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego (obszar całego województwa
mazowieckiego) cateringu kawowego dla każdego uczestnika szkoleń organizowanych przez
Zamawiającego w ramach projektu, obejmującego, co najmniej:
1) Salę wyposażoną w 15 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu bez barier dla osób
niepełnosprawnych
2) Kawę (kawa rozpuszczalna w słoiku i woda w termosach lub kawa parzona w termosach, co
najmniej dwie porcje na uczestnika)
3) Herbatę w torebkach jednorazowych i wodę w termosach, co najmniej dwie torebki na osobę
4) Cukier, śmietankę do kawy w opakowaniach jednorazowych w porcjach odpowiadających kawie i
herbacie
5) Wodę (gazowana i niegazowana) – min. 0,5 litra na osobę
6) Paluszki (min. 3 opakowania na grupę)
7) Jednorazowe naczynia do podania serwisu kawowego
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania w każdym
zakończonym dniu szkoleniowym pozostałości po dostarczonym serwisie kawowym oraz
posprzątania miejsca, gdzie serwis kawowy był wyłożony.
Szkolenia organizowane mogą być w godzinach między 7:00, a 21:00 w każdym dniu tygodnia.
Przewidywana średnia liczba uczestników na każdym dniu szkolenia to 15 osób. W sytuacji kiedy
liczba osób na szkoleniu będzie inna niż 15 Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę.
Ilość serwisów kawowych wynosi: 11970 osobodni.
Kod CPV
70220000-9
55520000-1

Nazwa kodu CPV
Usługi wynajmu
Usługi dostarczania posiłków
IX.

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI

Zamówienie realizowane będzie w okresie od marca 2017 r. do czerwca 2018 r. i uwarunkowane
będzie organizacją szkoleń.
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji usług: nie wcześniej niż od marca 2017r. i nie później niż do 30 czerwca 2018r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe
terminy będą ustalane w konsultacji z wybranym Wykonawcą/ Wykonawcami.
W Projekcie, w ramach zadania realizowanego przez Beneficjenta Projektu zaplanowano realizację
szkoleń dla 21 grup szkoleniowych po 150 godzin dla każdej z nich w następujących terminach:
GR 1: 03.2017-06.2017
GR 2: 03.2017-07.2017
GR 3: 04.2017-08.2017
GR 4: 05.2017-09.2017
GR 5: 06.2017-10.2017
GR 6: 07.2017-11.2017
GR7: 07.2017-11.2017
GR8: 08.2017-12.2017
GR9: 08.2017-12.2017
GR10: 09.2017-01.2018
GR11: 09.2017-01.2018
GR12: 10.2017-02.2018
GR13: 10.2017-02.2018
GR14: 11.2017-03.2018
GR15: 11.2017-03.2018
GR16: 12.2017-04.2018
GR17: 12.2017-04.2018
GR18: 01.2018-05.2018
GR19: 01.2018-05.2018
GR20: 02.2018-06.2018
GR21: 02.2018-06.2018

X.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne albo
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędny potencjał techniczny i osobowy do wykonania zamówienia;
c ) posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zleceń w trzy letnim okresie poprzedzającym
niniejsze zamówienie

d) Do zamówienia zostaną załączone rekomendacje potwierdzające należyte wykonanie usługi
f) Zamawiający uzna kryteria za spełnione, gdy do oferty wraz z uzupełnionymi Załącznikami nr 1,
2,3,4 zostaną dołączone rekomendacje potwierdzające należyte wykonanie usługi oraz oświadczenie
o spełnianiu warunków zgodnie z wymogami obowiązującymi przepisami sanitarnymi przy
dostarczaniu cateringu kawowego
2) Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia –
nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie odrzucony z udziału w
postępowaniu.
4) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.
XI.

DODATKOWE WARUNKI

Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi zobowiązany jest
przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający uzna wadium za skutecznie wniesione, tylko
wówczas gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Zamawiającego, przed
upływem terminu składania ofert - data i godzina składania ofert), do wniesienia w pieniądzu wadium
w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy o numerze:
39 1090 1346 0000 0001 0127 0315
Na poleceniu przelewu należy wpisać
postępowanie ofertowe nr 02.02.2017 – RPMA.10.02.00-14-4837/16
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem
dokonanego przelewu.

Zamawiający dokona zwrotu wadium na wskazane przez oferenta konto niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwrot wadium oferentowi, którego oferta została
wybrana, nastąpi na wskazane przez oferenta konto niezwłocznie po zawarciu umowy.
Klauzula społeczna
1. Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest do zatrudnienia minimum 1 osoby,
która jest:
- bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, lub
- młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, lub
- niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
- inna niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Wykonawca powinien zatrudnić w/w osobę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia
rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. Na żądanie/wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 3 dni
udokumentować fakt zatrudnienia w/w osoby. Wykonawca tym samym zapewni
Zamawiającemu dostęp do dokumentacji potwierdzającej spełnienie przez w/w warunków.

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niespełnienia warunku zatrudnienia w/w osoby lub odmowy wglądu w dokumentację
pracowniczą.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości zamówienia publicznego określonego w umowie zawartej w wykonawcę w następstwie
niniejszego postępowania. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem
zamówienia podstawowego.
XI. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
a) formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (dokument
należy złożyć w oryginale);
b) oświadczenia o spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 2
do zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);
c) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik nr 3 do
zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale);
d) oświadczenia o spełnianiu warunku klauzuli społecznej stanowiącego załącznik nr 4 do
zapytania ofertowego (dokument należy złożyć w oryginale)
e) rekomendacji potwierdzających należyte wykonanie usługi ( dokument należy złożyć w kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
f) Kserokopia potwierdzająca wpłatę wadium.
XII.

OCENA OFERTY

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym
wymogów kompletności, określonych w punkcie V Zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać ww. wymogów zostanie odrzucona.
2. Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami oceny oferty:
1) Cena: 80 % (80 pkt)
Ocena zostanie przeprowadzona w ten sposób, że oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną
ilość punktów (80 pkt) – Pc.
Pc = (Cn/Cd) x 80 - wzór obliczenia punktów za kryterium cena
Pc– liczba punktów otrzymanych przez daną ofertę w kryterium cena
Cn– wysokość najniższej ceny
Cd – wysokość ceny danej oferty
2) Elastyczność: 20% (20 pkt)
Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje
możliwość odwołania zaplanowanej na dany dzień sali konferencyjnej i dostawy serwisu kawowego
w tym samym dniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 20. Jeśli natomiast zaproponuje inna
liczbę dni otrzyma odpowiednio:
a) 1 dzień – 18 pkt

b) 2 dni – 16 pkt
c) 3 dni – 14 pkt
d) 4 dni – 12 pkt
e) 5 dni – 10 pkt
f) 6 dni – 8 pkt
g) 7 dni – 6 pkt
Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub
odwołanie wsparcia na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą wsparcia, Wykonawca nie może w
ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7
dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
3. W przypadku, gdy wszystkie złożone w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu oferty,
zawierają cenę przewyższającą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotu zamówienia, Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą,
który uzyskał najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert.
XIII.

WYKLUCZENIA

Wykonawca podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o zamówienie, jeżeli jest podmiotem
powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym 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:
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 przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie braku powiązania osobowego lub kapitałowego w powyższym rozumieniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ramach oferty oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
XIV.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
§ zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów
programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, mających
wpływ na realizację umowy,
§ zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług w zakresie przedmiotu zamówienia,
§ ostatecznej ilości godzin realizacji usług szkoleniowych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu
§ ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek Projektu

XV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.
2. Płatność będzie dokonywana po każdym miesiącu realizacji zamówienia wyłącznie za
faktyczną liczbę zrealizowanych usług.
3. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za realizację zamówienia może ulec
proporcjonalnemu zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę godzin, dni lub liczbę
uczestników.
4. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że terminy zapłaty
wynagrodzenia, uzależnione są od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego
od Instytucji Pośredniczącej w ramach realizowanego projektu. Zapłata wynagrodzenia
następuje w terminach określonych umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej,
na podstawie prawidłowo wystawionego rachunku. Wystąpienie sytuacji, o której mowa
wyżej nie stanowi opóźnienia w rozumieniu art. 481 kodeksu cywilnego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości
wykonywanych ustaleń niniejszej umowy.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy za każdą
stwierdzoną nieprawidłowość.
7. W wypadku niewykonywania zamówienia w terminach ustalonych z Wykonawcą lub
określonych w umowie, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w
wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników, a
także osób, z którymi współpracuje przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, jak za
swoje własne.
9. W przypadku, gdy szkoda powstała u Zamawiającego będzie przewyższała wysokość kar
umownych określonych w umowie, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
10. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy
Prawo zamówień publicznych, wybór Wykonawcy nastąpi z zachowaniem zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania. prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności
określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.

XVI.

WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRZEPROWADZONEGO

Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie Wykonawcy może ulec proporcjonalnemu
zmniejszeniu ze względu na zmniejszoną liczbę uczestników bądź liczby dni szkolenia, a co za
tym idzie zmniejszoną liczbę godzin wynajmu sali oraz serwisów kawowych. Warunkiem
zmiany umowy w tym zakresie jest mniejsza od zakładanej liczba uczestników lub liczba dni
szkoleniowych.

XVII.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym: e-mail: adam.piotrowski@softronic.pl
2. niniejszego postępowania nie przysługują środki odwoławcze.
3. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego
trwania i po jego zakończeniu.
4. Zamawiający wymaga zaoferowanie terminu płatności faktury nie krótszego niż 30 dni od
dnia jej przedłożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia ww. terminu
płatności w przypadku braku środków na koncie bankowym wyodrębnionym do realizacji
Projektu.

Załączniki do zapytania ofertowego:
 załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego,
 załącznik nr2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i
zdolności do wykonania zamówienia,
 załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 załącznik nr 4- wzór oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej
,

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

)
Formularz ofertowy
Imię i Nazwisko/Nazwa:
Adres:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
NIP:

Odpowiadając na zapytanie ofertowe Softronic sp. z o.o. nr 02/02/2017_ (RPMA.10.02.00-144837/16), ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Mazowiecka Akademia Kompetencji
Językowych i Komputerowych”, RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet X
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
dotyczące zapewnienia sal komputerowych wyposażonych w 15 stanowisk, spełniających warunek
dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z dostępem do internetu na terenie całego
województwa mazowieckiego dla 21 grup (15 osób) oraz zapewnienia cateringu kawowego (11970
osobodni) w trakcie realizacji szkoleń (kawa, herbata, woda, paluszki).

Lp.

I

Nazwa

II

Jednostka

III

Ilość

IV

Cena

Wartość

Stawka

Wartość

jednostkow

netto w zł

podatku

brutto w zł

a netto w zł

(IV x V)

VAT w %

(VI+ VII)

V

VI

VII

VIII

1.

Serwis kawowy

osoba/dzień

11970

2.

Wynajem sal
szkoleniowych na 15
stanowisk z
dostępnością dla osób
niepełnosprawnych
oraz do internetu

Godzina

3150

Razem:

1) Całkowita wartość oferty wynosi ………………………………………………………………………….
2) Liczba dni w ramach kryterium elastyczności: …………………………………………
3) Osoba upoważniona w imieniu Wykonawcy ……………………………………………………………..
4) Oświadczam, że cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty
wykonania zamówienia, jakie ponosi Wynajmujące w przypadku wyboru niniejszej oferty.
5) Oświadczam, że udzielam 30-dniowego terminu płatności faktur.
6) Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy.
7) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i akceptuję treść zapytania
bez zastrzeżeń.
9) Cena oferty zwiera wszystkie niezbędne do realizacji zadania koszty.
10) Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji zamówienia przez okres realizacji projektu tj. od
marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
11) Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałem konieczne informacje i
wyjaśnienia do przygotowania oferty.
12) Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13) Oświadczam, że wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia ze mną umowy.
14) Oświadczam,

że

osobą składającą

niniejszą

ofertę jest

uprawniona

do reprezentacji na podstawie

……………………………………………..
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia

………………………………
Miejscowość i data

Oświadczenie
Pieczątka Wykonawcy

1. Oświadczam, że:
a) jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, w jakim przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie usług dostarczania cateringu
c) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
2. Zrealizuje zamówienie w ustalonym terminie.

.....................................
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Pieczątka Wykonawcy

Niniejszym oświadczam, iż między Wykonawcą a Zamawiającym nie istnieją powiązania kapitałowe
lub osobowe, przy czym 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 związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem 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.

.....................................
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZULI SPOŁECZNEJ

Składając ofertę na wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie
obiadu dla uczestników projektu oświadczamy, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania
umowy, będziemy zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej co najmniej
jedną osobę spośród wymienionych poniżej kategorii:
a)* bezrobotne lub młodociane w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w przepisach o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), lub
b)* niepełnosprawne, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), lub
c)* inne niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143).

…………………………
(Data i miejsce/

……………………....................................................................
(Pieczęć* i podpis/y wykonawcy lub oferenta)
/

