ZAPYTANIE 11/UO/AS/19/SWZ
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest realizowane w związku z prowadzeniem projektu „Akademia streetworkingu”
(POWR.02.05.00-00-0212/18) w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ,
Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5:
Skuteczna pomoc społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerem projektu jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zwraca się do potencjalnych Wykonawców
z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia na wykonanie
usług noclegowych, gastronomicznych (kolacja, obiad, całodniowy serwis kawowy), zapewnienie
sal szkoleniowych w dniach 16-17 i 28-29 stycznia 2020 r. w Warszawie.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014 – 2020 i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

I.

Klasyfikacja CPV

55300000-1 Usługi hotelarskie
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

II.

Zamawiający

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny
ul. Hugona Kołłątaja nr 26A, 50-007 Wrocław
KRS 0000069581, NIP 8961001631
tel. 71 344 37 35, 694 958 951
e-mail: biuro@tpba.pl
adres strony internetowej: www.bratalbert.org

III.

Miejsce publikacji ogłoszenia

Strona internetowa Zamawiającego www.bratalbert.org.

IV.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń
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w Warszawie. Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie noclegu z kolacją i śniadaniem, obiadu
i ciągłego serwisu kawowego oraz dwóch wyposażonych sal szkoleniowych przez cztery dni
szkoleniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

V.

Termin i sposób złożenia oraz przygotowania oferty
1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: street@tpba.pl lub pocztą
tradycyjną na adres: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Zarząd Główny, ul. Kołłątaja
26A, 50-007 Wrocław.
2. Termin składania ofert mija z upływem dnia 5.12.2019 roku.
3. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim według załączonego
Formularza szacowania wartości zamówienia (załącznik nr 2).
4. Wartość realizacji zamówienia należy podać w walucie polskiej w kwocie brutto.
5. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI.

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania;
b. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
w zapytaniu, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, minimum trzyletnie, do realizacji
zamówienia;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
e. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zamówienia;
f. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości;
g. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne;
h. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ani osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
niniejszego zapytania.

VII.

Informacje dodatkowe
Informacje na temat zamówienia udziela Iwona Gacka (tel. 694 958 951, adres e-mail:
iwona.gacka@tpba.pl). Wszelką dokumentację, w tym wnioski, oświadczenia i zawiadomienia
Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w szczególności Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
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