Zapytanie ofertowe 07/EFS/2013/KL/BS
ZAMAWIAJĄCY
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Koćmierzów 2
27-650 Samborzec
Nip:

865 255 72 18

Regon: 180789373
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
W związku z potrzeba przeprowadzenia szkoleń wyjazdowych w ramach projektu pt.
„Konsultacje społeczne w gminie Klimontów” oraz Konsultacje Społeczne w Gminie
Baranów Sandomierski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.4”
Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2, Fundacja Fundusz Lokalny SMK
poszukuje oferentów w zakresie podanym poniżej .
TEMAT ZAMÓWIENIA
Wynajęcie kompleksu hotelowo – szkoleniowego do przeprowadzenia szkolenia dla
przedstawicieli Administracji Samorządowej oraz przedstawicieli Organizacji Pozarządowych
dla:
 2 grupy po 15 osób każda (uczestnicy) oraz 2 osoby personelu Zamawiającego, w sumie
17 osób. Każda grupa uczestniczy w 2 zjazdach szkoleniowych, każdy trwa 2 dni (sobota
– niedziela);
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA/TERMIN WYKONANIA
Szkolenie wyjazdowe będzie realizowane w terminach:
1) 25-26.01.2014, 1-2.02.2014 r., 7-8.03.2014 r.
2) 15-16.02.2014 lub 22 - 23.04.2014.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ośrodek wybranego Oferenta
WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU
Do udziału w zamówieniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy spełniają łącznie wszystkie
następujące warunki::

Udostępnienie 2 sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem (projektor, ekran,
flipchartitp.) dla min 15 osób każda przez dwa dni po 8h,
 Zapewnienie noclegu na terenie ośrodka dla min 34 osób





Zapewnienie cateringu podczas szkolenia tj. co najmniej dwóch przerw kawowych (kawa
rozpuszczalna i sypana, herbata czarna i owocowa, ciasto pieczone, woda 0.5 l na osobę,
sok)
Zapewnienie pełnego wyżywienia w czasie zjazdu (przekąska powitalna,obiad
dwudaniowy, kolacja, śniadanie, obiad)

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ


adres wraz z nr telefonem oferenta i wskazaniem osoby do kontaktów w sprawie oferty;



pełna oferta Ośrodka wraz z proponowanym menu;



cenę brutto za jedna osobę / za jeden zjazd (dwa dni w okresie sobota – niedziela)



dostępność Ośrodka ( nocleg, sale) w terminach przedstawionych przez Zamawiającego)

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium wyboru Oferty będzie najkorzystniejsza cena brutto za jedną osobę jak również
jakość oferty przedstawionej przez Ośrodek . O wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający poinformuje oferentów za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie.
MIEJSCE ZAMIESZCSZENIA OFERTY
 www.fundacjasmk.pl

przekazanie drogą elektroniczną do minimum trzech potencjalnych wykonawców
zamówienia.
OSOBA DO KONTAKTU
Stanisław Baska
stachbas@poczta.onet.pl
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Koćmierzów 2
27-650 Samborzec
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
 osobiście lub poczta w formie papierowej do biura projektu na adres Koćmierzów 2 27650 Samborzec
 na adres e-mail: stachbas@poczta.onet.pl lub fundacjasmk@gmail.com
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2014 roku do godziny 16.00. Wiążące jest
dostarczenie oferty do biura Fundacji lub na pocztę e-mailową.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter
sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie
stwarza po stronie Oferenta roszczenia względem Fundacji Fundusz Lokalny SMK o zawarcie
umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Oferentem.

