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OPS-POKL.042.36.2015      Nisko, dnia 22 kwiecień 2015 

Zapytanie ofertowe 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w ramach realizacji projektu systemowego 

„Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

zaprasza do złożenia oferty na: organizację spotkania podsumowującego projekt  

systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” w 2015 roku” 

I.  Zamawiający: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

ul. 3-go Maja 10, 37- 400 Nisko 

Regon: 006214618  NIP:865-20-63-309 

www.nisko.naszops.pl, e-mail : poklopsnisko@wp.pl   

Kontakt:  

Grzegorz Ruchaj -tel. ( 0-15 ) 841 – 23 – 34 

Barbara Chmura  -tel.  ( 0-15 ) 841 – 23 – 34  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, którego 

szacunkowa wartość wynosi poniżej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) oraz poniżej równowartości kwoty 

6 000 euro określonej w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nisku. 

Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie, faksem lub drogą 

elektroniczną e-mailem. W takiej samej formie należy przekazywać oświadczenia i dokumenty. 

Oferty i uzupełnienia do ofert będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednego spotkania podsumowującego projekt  

systemowy „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” dla uczestników/uczestniczek 

projektu i ich rodzin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

http://www.nisko.naszops.pl/
mailto:poklopsnisko@wp.pl
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2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

1) 70220000-9 (Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne)  

2) 55300000-3 (Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków)  

3. Termin realizacji zamówienia:  

1) spotkanie podsumowujące projekt, o którym mowa w punkcie III.1 odbędzie się w dniu 

11 czerwca 2015 roku w godzinach od 12.30-15.00, 

2) termin spotkania podsumowującego może ulec zmianie jedynie w szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach, których wcześniej nie można było przewidzieć i wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) w przypadku zmiany terminu inny możliwy termin spotkania uzgodniony zostanie  

z Wykonawcą i dotyczył będzie okresu między 12 a 19 czerwca 2015 roku w godzinach 

określonych w pkt III.3.1) niniejszego zapytania wyłącznie w dniu roboczym tj.  

od poniedziałku do piątku. 

4. Szczegółowy opis zamówienia: 

1) wynajem sali: 

a) udostępnienie sali w dniu realizacji spotkania na czas 2,5 godziny, 

b) sala musi zapewniać odrębność od innych osób korzystających z usług danego 

podmiotu i musi znajdować się na terenie Miasta Nisko (37-400 Nisko, 

województwo podkarpackie), 

c) zapewnienie sali wyposażonej w stoliki wraz z nakryciami z obrusu materiałowego 

oraz krzesła - przeznaczonej do spożywania obiadu dla orientacyjnej liczby osób tj. 

60 osób, 

d)  sala musi zwierać osobny stolik do serwisu herbaciano – kawowego, 

e) sala musi zapewniać swobodne pomieszczenie się wskazanej w literze c) liczbie osób 

bez ścisku, zapewniając swobodę ruchu przy spożywaniu obiadu, 

f) budynek, w którym znajduje się sala musi być wyposażona w toalety wraz z 

umywalkami i papierem toaletowym, papierowymi ręcznikami, 

g) sala ma zawierać biały ekran celem umożliwienia Zamawiającemu wyświetlanie 

prezentacji; ekran może być stały lub przenośny, 

h) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego wstęp do lokalu przed 

rozpoczęciem spotkania celem umieszczenia w sali  informacji (plakatu)  

o współfinansowaniu spotkania ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

2) catering: 

Zapewnienie gorącego posiłku tj. obiad złożony z dwóch gorących dań, deseru, 

napojów zimnych i gorących, serwisu herbaciano-kawowego dla orientacyjnej liczby 

osób tj. około 60 osób 

a) danie pierwsze; 

- gorąca zupa- zupa po węgiersku (300-500 ml)/ na osobę, 

b) danie drugie; 
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- gorące danie mięsne- pierś z kurczaka faszerowana (120-150 g) z sosem + ziemniaki 

opiekane ( 200-250 g) + bukiet surówek – 3 rodzaje (o wadze łącznej 130-160g)/ na 

osobę, 

c) deser - ciepła szarlotka z lodami 140-160 g/na osobę, 

d)soki - 3 rodzaje: pomarańczowy, wieloowocowy, czarna porzeczka – min. 400 ml 

soku na osobę,  

e) zapewnienie serwisu herbaciano - kawowego dla uczestników/uczestniczek spotkania 

tj. gorąca woda w podgrzewaczu + kawa rozpuszczalna i kawa parzona, herbata:                    

2 rodzaje – czarna i owocowa, mleczko do kawy, cukier, herbata, filiżanki lub szklanki 

na kawę i herbatę, 

f) zapewnianie obsługi kelnerskiej w trakcie podawania obiadu, deseru w tym 

podawanie obiadu, deseru, zbieranie brudnych naczyń, 

g) zapewnienie serwetek jednorazowych na stoły oraz przypraw: przyprawa do zup; sól; 

pieprz. 

3) Spotkanie podsumowujące projekt musi odbyć się na terenie Miasta Nisko (37-400 

Nisko, województwo podkarpackie) 

4) Na dwa dni przed planowanym spotkaniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę                

o orientacyjnej liczbie osób biorących udział w spotkaniu. 

5) Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie proporcjonalne w stosunku do liczby 

osób biorących udział w spotkaniu tym samym będzie dotyczyło rzeczywistej liczby 

osób biorących udział w spotkaniu. 

 

 IV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, 

napisana na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, czytelnie, techniką trwałą oraz 

podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. 

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z 

innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (z uiszczoną opłatą skarbową). Ofertę 

należy składać wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie. 

1) sposób zapakowania oferty. Oferta powinna być zapakowana w dwie koperty: 

a) Koperta zewnętrzna opisana w następujący sposób „Oferta na spotkanie 

podsumowujące projekt „Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

b) Koperta wewnętrzna wraz z pieczęcią Wykonawcy jego adresem, danymi do 

korespondencji numerem postępowania OPS-POKL.042.36.2015 i ofertą.  

2. Treść oferty ma odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć 

na formularzu oferty wg. wzoru z Załącznika Nr 1. 

3. Do oferty należy załączyć formularz cenowy wg. Załącznik Nr 2. 

4. Kopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty winny być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Wzór umowy wg. Załącznik Nr 3. 

6. Do oferty należy załączyć oświadczenie wg. Załącznika nr 4. 
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7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Nie dopuszcza 

się składania ofert częściowych ani wariantowych.    

8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być podpisane przez 

osobę podpisującą ofertę. 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 

10. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 

żądanych przez zamawiającego.  

11. W przypadku oczywistych omyłek lub braków wymaganych dokumentów Wykonawca 

zostanie poproszony o ich uzupełnienie lub poprawienie w sposób i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień,  

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia. 

 

VI. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymaganych warunków i dokumenty, 

jakie należy dołączyć do oferty: 

1. Wypełniony formularz oferty – według wzoru z Załącznika Nr 1. 

2. Wypełniony Formularz cenowy – według wzoru z Załącznika Nr 2 

3. Parafowany wzór umowy  – według wzoru z Załącznika Nr 3. 

4. Oświadczenie o spełnień warunków udziału w postępowaniu – według wzoru z Załącznika 

Nr 4. 

5. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 

działalności gospodarczej, bądź inny dokument na podstawie, którego wykonawca prowadzi 

swoją działalność gospodarczą wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą upływu 

terminu składania ofert/lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający, 

jeżeli dotyczy.  

VII. Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
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Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena 100 % 

 

2. Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następującego wzoru: 

Nr kryterium: Wzór: 

1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 100 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof -  cena podana w ofercie 

 

VIII. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w OPS Nisko przy ulicy 3-go Maja 10 

w pokoju nr 1 (sekretariat). Oferty należy składać wraz z załącznikami w sposób określony 

w rozdziale IV punkt 1 podpunkt 1). 

2. Termin składania ofert upływa dnia  04 maja 2015 r. o godz. 10:00. 

3. Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie nie zostaną uwzględnione do oceny 

i nie będą rozpatrywane. 

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  4 maja 2015r. o godz.10:15 w siedzibie Zamawiającego 

tj. w OPS w Nisku przy ulicy 3-go Maja 10, w pokoju nr 1 (pokoju Kierownika OPS). 

Otwarcie ofert jest jawne. 

IX. Zasady wyboru Wykonawcy: 

1. Po upływie terminu do złożenia ofert tj.4 maja 2015 r. do godziny 10:00 oferty, które 

wpłynęły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w wymaganym terminie, będą badane: 

1) pod względem spełnienia warunków udziału w postępowania tj.: określonych w pkt. V 

niniejszego zapytania, 

2) pod względem wymaganych dokumentów określonych w pkt. VI. 

2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. W przypadku braku wymaganych dokumentów, oczywistych omyłek Wykonawca będzie 

wezwany pisemnie do ich uzupełnienia, poprawienia w terminie do 5 dni kalendarzowych. 

4. W przypadku braku uzupełnienia, poprawienia dokumentów dana oferta będzie podlegała 

odrzuceniu.  
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5. W przypadku nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferty będą odrzucane. 

Odrzucone oferty, złożone po terminie, oferta wybrana, zostaną zarchiwizowane zgodnie  

z instrukcją kancelaryjną i będą przechowywane w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nisku w dokumentacji projektowej.  

6. Oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu i zawierające niezbędne dokumenty 

będą podlegały dalszemu badaniu pod względem ich zaoferowanej ceny według kryterium 

określonego w rozdziale VII. 

 

X. Zasady upublicznienia informacji o zapytaniu: 

1. Strona internetowa Zamawiającego www.nisko.naszops.pl. 

2. Tablica ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku. 

3. Dostarczenie informacji o zapytaniu ofertowym do podmiotów mogących świadczyć usługi 

wykazane w przedmiocie zapytania ofertowego.  

 

XI. Informacja o wyborze: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej 

i stronie internetowej www.nisko.naszops.pl Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie również poinformowany w formie 

określonej w niniejszym zapytaniu. 

XII. Informacja dotycząca zawarcia umowy:  

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu zostanie zaproszony do 

podpisania umowy.  

2. W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy zamawiający może zawrzeć 

umowę z kolejnym Wykonawcą bez ponownego przeprowadzenia postępowania.  

 

XIII. Postanowienia końcowe : 

1. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są traktowane jak oferty w  

rozumieniu kodeksu cywilnego.  

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nisku do zawarcia umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie trwania 

postępowania bez podania przyczyny, co Wykonawcy akceptują przystępując do niniejszego 

postępowania.  

 

Załączniki:  

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1, 

2. Formularz cenowy – Załącznik Nr 2, 

http://www.nisko.naszops.pl/
http://www.nisko.naszops.pl/
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3. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 3,  

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

(Podpis i pieczęć Kierownika Ośrodka Pomocy Społeczne) 


