
 

 

Toruń, dnia 10.11.2016. 
 
 
 

Rozeznanie rynku nr 2/2.19/2016 
 

Zapewnienie wyżywienia oraz noclegów  
w trakcie warsztatów 

 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Stabilo (realizatorzy 
projektu „Dobre konsultacje, dobry plan”) zapraszają do złożenia wyceny usługi zapewnienia 
wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń warsztatowych w ramach projektu „Dobre 
konsultacje, dobry plan” (POWR.02.19.00-00-KP29/15). Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
1. Podmiot prowadzący rozeznanie rynku:  

Nazwa: Fundacja Stabilo 
Adres:  Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń 
NIP 956-219-35-98, REGON 340292143 

 
2. Przedmiot rozeznania rynku:  

Zapewnienie wyżywienia oraz noclegów dla uczestników warsztatów w ramach projektu 
„Dobre konsultacje, dobry plan”.  
Liczba warsztatów: 25; liczba uczestników na każdym z warsztatów: śr. 9 osób; okres realizacji: 
od 21 listopada 2016 do 31 lipca 2017 roku w dni robocze. 

 
 

 
I Szczegóły realizacji usługi 
 

 
Warsztaty o których mowa w zapytaniu realizowane są w formule warsztatów trzydniowych. Dwa 
dni szkolenia realizowane są w dni następujące bezpośrednio po sobie (z noclegami), a trzeci dzień 
w odstępie od dwóch do czterech tygodni po drugim dniu szkoleniowym (bez noclegów). 
 
Na zamówienie składają się trzy elementy (wycena powinna odnosić się do każdej z części). 
 

1. Lunch/obiad dla 
uczestników warsztatów 

 zapewnienie lunchu/obiadu dla uczestników warsztatów 
podczas każdego z trzech dni warsztatu; 

 jedna grupa warsztatowa to śr. 9 osób; liczba grup: 25; 

 kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
55320000-9 (Usługi podawania posiłków); 

 warsztaty realizowane są dla reprezentantów 25 gmin z 
województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-
mazurskie oraz zachodniopomorskie;  

 każdy dzień warsztatu realizowany jest w wymiarze 6 godzin 
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zegarowych (8 godzin x 45 minut); 

 jako zapewnienie lunchu/obiadu w trakcie warsztatu 
rozumiane jest: podanie posiłku w miejscu realizacji warsztatu 
w godzinach ustalonych z zamawiającym, na ww. obiad/lunch  
składają się: dwa dania (zupa i drugie danie) oraz deser i napój; 

2. Poczęstunek (przerwa 
kawowa) dla uczestników 
warsztatów 

 zapewnienie przerwy kawowej dla uczestników warsztatu 
podczas każdego z trzech dni warsztatu; 

 jedna grupa warsztatowa to śr. 9 osób; liczba grup: 25; 

 kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
55320000-9 (Usługi podawania posiłków); 

 warsztaty realizowane są dla reprezentantów 25 gmin z 
województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-
mazurskie oraz zachodniopomorskie;  

 każdy dzień warsztatu realizowany jest w wymiarze 6 godzin 
zegarowych (8 godzin x 45 minut); 

 jako zapewnienie przerwy kawowej w trakcie warsztatu 
rozumiane jest: gorąca kawa i gorąca herbata, woda mineralna 
(gazowana i niegazowana) oraz drobne ciastka lub owoce 
dostępne przez cały czas trwania spotkania i uzupełniane na 
bieżąco; 

3. Noclegi dla uczestników 
warsztatów 

 zapewnienie noclegu dla uczestników warsztatów z 
pierwszego na drugi dzień warsztatu; 

 liczba osób korzystających z noclegu w jednej grupie śr. 5 
osób; liczba grup: 25; 

 kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
55110000-4 (Hotelarskie usługi noclegowe); 

 warsztaty realizowane są dla reprezentantów 25 gmin z 
województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-
mazurskie oraz zachodniopomorskie;  

 jako zapewnienie noclegu rozumiane jest: nocleg w miejscu 
noclegowym o standardzie hotelu *** lub porównywalnym w 
pokojach 2-osobowych wraz ze śniadaniem; 

Termin realizacji W okresie od 21 listopada 2016 do 31 lipca 2017 w dni robocze w 
terminach i miejscach ustalanych na bieżąco z Zamawiającym. 
Pierwsze warsztaty odbędą się w dniach 21-22.11.2016 dla 
uczestników z gminy Cedynia (woj. zachodniopomorskie) oraz – 
odrębna grupa – dla uczestników z gminy Płużnica (woj. kujawsko-
pomorskie). 

Miejsce realizacji Obszar województw kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-
mazurskie oraz zachodniopomorskie. 
Co do zasady, noclegi i szkolenia nie będą realizowane w odległości 
dalszej niż 100 km od siedziby gmin biorących udział w projekcie. 
Obecnie, w chwili ogłaszania zamówienia znane jest 13 spośród 25 
gmin zakwalifikowanych do projektu. Lista ta znajduje się na 
stronie internetowej Federacji pod adresem: http://federacja-
ngo.pl/upload/file/Dobre_konsultacje/03_Rekrutacja/03_Lista_gm
in_wylonionych_do_udzialu_w_projekcie_09-2016.pdf i dotyczy 
pozycji listy od 1 do 12 i 14. 

 
II Sposób oceny nadesłanych wycen 
 

http://federacja-ngo.pl/upload/file/Dobre_konsultacje/03_Rekrutacja/03_Lista_gmin_wylonionych_do_udzialu_w_projekcie_09-2016.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Dobre_konsultacje/03_Rekrutacja/03_Lista_gmin_wylonionych_do_udzialu_w_projekcie_09-2016.pdf
http://federacja-ngo.pl/upload/file/Dobre_konsultacje/03_Rekrutacja/03_Lista_gmin_wylonionych_do_udzialu_w_projekcie_09-2016.pdf
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Ocenie podlegać będą wyceny nadesłane na załączonym wzorze formularza, podpisane, w których 
wskazano cenę jednostkową brutto dla poszczególnych elementów wyceny. 
 
Ocenie podlegają dwa kryteria: 
1. Cena, sposób oceny: Największą liczbę punktów uzyska wycena z najniższą ceną. Ocena wg wzoru 
matematycznego: najniższa oferowana cena * 3 pkt. (max. ilość pkt w kryterium) / badana cena. 
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje wycena najtańsza. 
Ocenie podlega wycena dla poszczególnych elementów (w każdym elemencie wyceny przyznawane 
jest do 3 punktów, łącznie wycena może uzyskać maksymalnie 9 punktów). 
 
2. Status podmiotu: kompletna i złożona w terminie wycena złożona przez podmiot ekonomii 
społecznej otrzyma premię punktową: 2 pkt.  
Ocena następuje według rozwiązania 0-1 („nie spełnia”-„spełnia”) w oparciu o oświadczenie złożone 
przez Oferenta, które jest elementem formularza wyceny. Definicja podmiotu ekonomii społecznej 
wskazana jest w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” (wersja z 03 marca 2016 roku) i jest elementem 
wzoru wyceny. 
 

 
3. Prosimy o składanie wyceny przedmiotowej usługi do 17.10.2016 roku mailem na adres: 

federacja@federacja-ngo.pl lub w siedzibie Fundacji Stabilo w Toruniu przy ul. Fosa 
Staromiejska 30/6 (biuro pracuje do godz. 16).  
 

4. Wycena powinna wskazywać koszt brutto dla poszczególnych elementów zapytania dla 1 
osoby przy wskazanych powyżej parametrach. 
 

5. Ewentualnych informacji i wyjaśnień w sprawie zapytania udziela p. Jan M. Grabowski – 
pytania należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na adres: federacja@federacja-
ngo.pl lub telefonicznie 56 652 23 56. 
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