Warszawa, 4 września 2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA WYNAJEM POKOI W RAMACH
PROJEKTU „LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 2017”
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
I.
ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA
Fundacja „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”
z siedzibą Warszawie i adresem: ul. Miedziana 3A, (00-814) Warszawa, wpisana do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017557,
NIP 118-01-31-708, REGON: 002162847
Strona WWW: www.efrwp.pl; zakładka: ogłoszenia o zamówieniach
E-mail: fundacja@efrwp.com.pl
Godziny urzędowania: 8:00 – 16:00
Telefon: 22 639 81 25, 22 639 87 63
Organizator zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pisemnego na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.) oraz regulaminu udzielania zamówień i dokonywania wydatków EFRWP na wybór na wynajem
pokoi w ramach projektu „Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” – 2017 r.
W wyniku przeprowadzonego przetargu Organizator Przetargu zamierza wyłonić jednego
Wykonawcę, z którym zawrze umowę w przedmiocie realizacji zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wynajem pokoi wraz ze śniadaniem w dniach 27/28.09.2017 r. w konfiguracji:
3 x pokój dwuosobowy (oddzielne łóżka) oraz 3 x pokój jednoosobowy.
III.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji organizacyjnej,
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a oferowane miejsce spełnia
następujące kryteria:
 odległość miejscowości Dobromierz (woj. dolnośląskie) nie większa niż 20 km,
 dogodny dojazd samochodem,
 prywatna łazienka w każdym pokoju,
 spełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych dla hotel i innych zakładów noclegowych na
mocy obowiązującego rozporządzenia.
IV.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.
2. Każdy podmiot może złożyć jedną ofertę.
3. Termin związania ofertą: 20 dni od terminu składania ofert.
4. Oferent samodzielnie lub na wniosek organizatora może przedłużyć termin związania ofertą.
V.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w terminie do 11 września 2017 r. do godz. 16.00. Ofertę należy złożyć w formie
elektronicznej przesyłając na adres mailowy: las@efrwp.com.pl

VI.

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ I INFORMACJA O SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI
Osobami uprawnionymi przez Organizatora przetargu do kontaktu z Oferentami są:
Edyta Kozdroń, Julia Cieślak , tel. 22 639 87 63, mail: las@efrwp.com.pl

VII.
OCENA OFERT
1. Organizator dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena – 90% ; odległość od miejscowości Dobromierz - 10%.
2. Do wyboru wykonawcy posłużyła poniższa metodologia wyliczania najkorzystniejszej oferty:
(oferta najniższa/oferta oceniana) x 90 + (0 albo 5 lub 10) = max 100 pkt.
Punkty za odległość (10 pkt):
0 pkt: powyżej 5 km od miejscowości Dobromierz
5 pkt: do 5 km od miejscowości Dobromierz
10 pkt: w miejscowości Dobromierz.
3. Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
4. U wybranego oferenta zostanie złożone zamówienie na wykonanie usługi, które będzie
wymagało pisemnego potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji.
5. Organizator odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego postępowania,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) Zawiera błędy w obliczeniu ceny, przy czym organizator za zgodą oferenta poprawi oczywiste
omyłki rachunkowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. O wynikach postępowania Oferenci zostaną powiadomieni w drodze mailowej.
8. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone również na stronie internetowej Organizatora.
VIII.
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
W trakcie realizacji zamówienia organizator zakłada możliwość wzrostu wartości zamówienia do 50%
wartości zamówienia określonego w pisemnym zamówieniu.

