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Zamawiający:                                                                   Krosno, 03.06.2014                                                                                                                                            
Podkarpacka Izba Gospodarcza                                                                             
Ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno 
Tel./fax: 13 43 234 47, 13 43 695 90 
e-mail: pig@pigkrosno.pl  
www.pigkrosno.pl    
 

Zapytanie Ofertowe Nr 2/POKL/8.1.1/2014 
na zasadzie konkurencyjności dotyczącej zamówień 

w ramach projektu “Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych” ” (POKL.08.01.01-18-278/13), Priorytet VIII, 
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych  

i doradztwo dla przedsiębiorstw,  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
 
Usługa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: 
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. 
55200000-2 Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe inne niż hotelowe. 
 
I. ZAMAWIAJĄCY/BENEFICJENT: 
Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno,  
NIP: 684-00-19-826, REGON: 370197266, KRS: 0000052505. 
 
II. PODSTAWA PRAWNA: 
Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie 
prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie z wymogami 
określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu. Przy udzielaniu zamówienia stosowana jest zasada 
konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu miejsc noclegowych dla Uczestników 
szkoleń dla fizjoterapeutów pracujących na terenie województwa podkarpackiego, biorących udział  
w projekcie „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”. 
Miejsca noclegowe, o których mowa powinny zostać udostępnione w następujących terminach*: 

http://www.pigkrosno.pl/
mailto:pig@pigkrosno.pl
http://www.pigkrosno.pl/
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 04.07.2014 – 07.07.2014 (16 osób)* 

 19.07.2014 – 21.07.2014 (18 osób) 

 24.07.2014 – 28.07.2014 (16 osób) 

 02.08.2014 – 03.08.2014 (18 osób) 

 08.08.2014 – 10.08.2014 (18 osób) 

 23.08.2014 – 25.08.2014 (18 osób) 

 29.08.2014 – 01.09.2014 (16 osób) 

 26.09.2014 – 29.09.2014 (16 osób) 

 17.10.2014 – 20.09.2014 (16 osób) 

 07.11.2014 – 10.11.2014 (16 osób) 

 20.11.2014 – 24.11.2014 (16 osób) 

 19.12.2014 – 22.12.2014 (16 osób) 

 02.01.2015 – 04.01.2015 (20 osób) 

 05.03.2015 – 08.03.2015 (12 osób) 

 18.03.2015 – 22.03.2015 (32 osoby) 

 09.04.2015 – 11.04.2015 (20 osób) 

 15.04.2015 – 19.04.2015 (12 osób) 

 07.05.2015 – 11.05.2015 (32 osoby) 

 23.05.2015 – 24.05.2015 (20 osób) 

 04.06.2015 – 07.06.2015 (20 osób) 

 23.06.2015 – 28.07.2015 (12 osób) 
     
 

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany  terminów noclegów, w przypadku wystąpienia okoliczności 
losowych, na które Zamawiający nie będzie miał wpływu, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. 

 
    *Ilości osób podane w nawiasach, oznaczają liczebność grup szkoleniowych – na chwilę obecną nie jest  

wiadome jaka ilość z tych osób będzie korzystać z noclegu, ponieważ do 30.06.2014 trwa rekrutacja do 
projektu – po zakończeniu rekrutacji będzie wiadome, ilu Uczestników szkoleń będzie korzystać z usługi 
noclegowej. Przypuszcza się jednak, że większość uczestników będzie korzystać z noclegu. Wykonawca 
zostanie poinformowany o ilości osób korzystających z noclegu na 2 dni przed każdym szkoleniem. 

 
 

IV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA: 
1. Lokalizacja: Krynica Zdrój (województwo małopolskie, powiat nowosądecki),  

w odległości maksymalnie 5 km od miejsca organizacji szkoleń, tj. REHABILITACJA LECZNICZA MGR 
GRZEGORZ KORFANTY, UL. K. PUŁASKIEGO 117, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ. 

http://www.pigkrosno.pl/
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2. Wykonawca zapewni noclegi dla Uczestników nocujących (po pierwszym dniu szkolenia oraz między 
przedostatnim a ostatnim dniem szkolenia), zgodnie z listą podaną przez Zamawiającego na 2 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia). 

3. Standard ośrodka noclegowego: pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym,  
z dostępem do internetu oraz dostępem dla osób niepełnosprawnych. 

4. Zapewnienie wyżywienia uczestnikom korzystającym z noclegu (śniadania i kolacje),  
w pomieszczeniach przystosowanych do spożywania posiłku. 

5. Bezpłatny parking dla zakwaterowanych osób. 
6. Zapewnienie we wskazanych wyżej terminach, liczby miejsc od 1 do 32. 
7. W cenie noclegu należy uwzględnić opłatę miejscową/klimatyczną. 
8. W terminie zjazdu szkoleniowego przed zameldowaniem i po wymeldowaniu nocujących 

Uczestników każdego zjazdu szkoleniowego Wykonawca udostępni bezpłatnie wydzieloną tylko na 
potrzeby Zamówienia przechowalnię bagażu. 
 

V. WYNAGRODZENIE: 
Płatność za usługę nastąpi po każdym miesiącu, w którym Uczestnicy projektu będą korzystać z usługi 
noclegowej, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 
 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERTY: 
1. W toku weryfikacji i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, dotyczących treści 

złożonych ofert.  
2.  W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że Oferta zawiera rażąco niską cenę, może zwrócić się do 

Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów Oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
wówczas Oferent będzie miał prawo do naniesienia następujących poprawek w Ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek. 
 
 

Kryterium oceny ofert jest cena – waga 100% - oznacza to, że za najkorzystniejszą ofertę zostanie 
uznana oferta z najniższą ceną. 

 
 

3. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wyboru Oferty najkorzystniejszej, ze względu na to,  że dwie lub 
więcej Ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia Ofert 
dodatkowych. 

4. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na wzorze przygotowanym przez    Zamawiającego, 
tj. Podkarpacką Izbę Gospodarczą, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranym Wykonawcą. 
 

http://www.pigkrosno.pl/
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Oferta powinna być złożona na druku „FORMULARZ OFERTY” (Załącznik nr 1), wraz  
z wymaganymi załącznikami. 

2. Do Oferty należy załączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS lub 
CEIDG), potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Osoby uprawnione do reprezentowania. 

3. Oferent we wpisie do KRS lub CEIDG powinien posiadać m.in. następujące PKD: 

 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. 

 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne. 
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem Oferty ponosi Wykonawca. 
5. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania Ofert 

częściowych lub wariantowych. 
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
7. Treść Oferty musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści niniejszego Zapytania. Oferta musi 

zawierać wszystkie wymagane załączniki. 
8. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „ZA ZGODNOŚĆ 

Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę lub Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Osobę podpisującą 

Ofertę.  
10. Zaleca się, aby wszystkie strony Oferty były parafowane przez Osobę podpisującą Ofertę, 

ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.  
11. Podmiotami wykluczonymi z możliwości złożenia oferty, w związku z realizacją zamówienia są 

podmioty powiązane z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego  czynności 
związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub 
kapitałowo, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji  
i konsumentów Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zmianami. 

 
 
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 17 czerwca 2014 r. do godz. 
14.00, w trwale zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: 

          Adresat: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno z dopiskiem:  
          „Oferta na zapytanie nr  2/POKL/8.1.1/2014 na zapewnienie miejsc noclegowych dla Uczestników 

szkoleń dla fizjoterapeutów w ramach projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”. Na 
kopercie należy również napisać NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY oraz dopisek” „Nie otwierać przed 
dniem 17.06.2014 r., do godz. 15.00”. 

2. Oferta może zostać dostarczona do Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem  poczty / kuriera. 
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić bądź wycofać swoją ofertę. 
4. W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców 

http://www.pigkrosno.pl/
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        wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego:  www.pigkrosno.pl w zakładce 

Zamówienia Aktualne oraz w siedzibie Zamawiającego, tj. w Podkarpackiej Izbie Gospodarczej  
w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 3 (II piętro). 

6. Oferty, które zostaną złożone po wymaganym terminie lub nie będą spełniały wymogów formalnych, 
będących przedmiotem zamówienia podlegają odrzuceniu. 

7. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się  
o udzielenie zamówienia oraz zamieści informacje o wyborze na stronie internetowej    
Zamawiającego: www.pigkrosno.pl w zakładce Zamówienia Aktualne. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający 
wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

10. Oferta zostanie odrzucona w przypadku, gdy: 
a) złożenie jej będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
     o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 
b) będzie zawierać rażąco niska cenę usługi w stosunku do ceny rynkowej usługi,     stanowiącej przedmiot 

zamówienia; 
c)  będzie zawierać błędy w wyliczeniu ceny. 
7. W niniejszym postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
  

IX. TERMIN OTWARCIA OFERT: 
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 17 czerwca o godzinie 15.00. 
 
X. DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowych informacji udziela Edyta Chilik – koordynator projektu, pod numerem telefonu: 13 43 234 
47, e-mail: e.chilik@pigkrosno.pl   
 
XI. ZAŁĄCZNIKI: 
• Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy. 
• Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. 
• Załącznik Nr 3 – Oświadczenie dotyczące akceptacji Harmonogramu noclegów przewidzianych dla 

Uczestników projektu „Nowa jakość usług fizjoterapeutycznych”. 
 
 
 
 

http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
http://www.pigkrosno.pl/
mailto:e.chilik@pigkrosno.pl

