
 

 

Nowy Sącz, dnia 13.07.2020r. 
 

 

ROZEZNANIE RYNKU NR RR/01/07/2020 z dnia 13.07.2020r. 
 

dotyczące usługi hotelowej 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Nazwa i adres Zamawiającego:  
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000223483, NIP: 873-30-25-968, REGON: 852753955 
Osoba do kontaktu: Barbara Knapik, Klaudia Czermak, tel. 575- 122-082, mail: biuro.cumulus@gmail.com  
Adres do korespondencji: Biuro Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz. 
 

II. PROCEDURA 

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1986 z późn. zm.). W związku z tym, że niniejsze 

zamówienie jest finansowane ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego 2014-2020 niniejsze postępowanie toczy się zgodnie z procedurą Rozeznania rynku określoną w 

Rozdziale 6.5.1 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 

dnia 22 sierpnia 2019 r., zwanych dalej „Wytycznymi”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej biorących 

udział w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Sądecki” realizowanym  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX 

Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające 

rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia 

istniejących podmiotów ekonomii społecznej). 

 

1) Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi 

hotelowej dla uczestników projektu - grupy 23 osób (20 uczestników + 2 trenerów + opiekun grupy). 

2) Hotel co najmniej 3 gwiazdkowy. 

3) Miejsce realizacji: odległość od granic administracyjnych Miasta Nowego Sącza - maksymalnie do 250 km. 

4) Termin realizacji: 2020-2022 

 I. szkolenie 17-18.09.2020 r., zamawiający przewiduje do realizacji kolejne dwie usługi hotelowe  

II. szkolenie w 2021 r (terminie szkolenia uzgodniony z Wykonawcą co najmniej 21 dni przed realizacją),  

III. szkolenie 2022 r. (terminie szkolenia uzgodniony z Wykonawcą co najmniej 21 dni przed realizacją).  

5) Zakwaterowanie: 3 x pokój jednoosobowy 17-18.09.2020r., 10 x pokój dwuosobowy 17-18.09.2020r., 

6) Wymóg posiadania dwóch sali konferencyjnych, które pomieszczą grupy po 10 osób, uczestników 

projektu – sale na okres dwóch dni  17-18.09.2020r. oraz w 2021r. i 2022 r.: 

 możliwość odbycia szkolenia w miejscu zakwaterowania (sala szkoleniowa, w której prowadzone będą 

zajęcia znajduje się w tym samym hotelu, w którym zakwaterowani są jego uczestnicy), 

 powierzchnia każdej sali min. 40 m kw. wyposażona w niezbędny do realizacji szkolenia sprzęt  

i pomoce dydaktyczne:  

- rzutnik multimedialny,  

- ekran, 

- 2 flipcharty, 



 

 

- laptop z bezprzewodowym dostępem do Internetu, 

 możliwość swobodnej aranżacji układu stolików dla 10 osób w zależności od potrzeb (stolik dla 10 

osób, stolik dla prowadzącego z przodu, flipchart, ekran),  

 stoliki powinny być maksymalnie dwuosobowe, 

 sala zapewniająca warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (estetyczna, 

czysta, jasna): 

 - wyposażona w sprawną i funkcjonującą klimatyzację, 

 - wyposażona w zaplecze sanitarne (toalety), 

- pomieszczenie socjalne w tym samym budynku co sala szkoleniowa (ewentualnie wyraźnie 

wydzielona część sali szkoleniowej) pozwalające na przygotowanie cateringu (przerwy kawowej), 

wyposażone  

w czyste, sprawne, bezpieczne urządzenia i naczynia niezbędne do realizacji usługi w ilości równej co 

najmniej liczbie Uczestników/-czek projektu. 

  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami 

sanitarnymi związanymi z COVID –19. 

 

7) Gastronomia: 

- 17-18.09.2020 r. 

 Bufet kawowy ciągły (23 os.): gorąca kawa i herbata, mleko, cukier, cytryna, 3 rodzaje kruchych ciasteczek 

lub ciast, woda mineralna gazowana i niegazowana (uzupełniane w razie potrzeby) 

 Obiad (23 os.): dwa dania (zupa, drugie danie ciepłe mięsne, rybne, mączne) zestaw surówek, kompot/soki  

+ deser); 

 Kolacja: wędliny, sery, pieczywo, masło, warzywa (pomidor, ogórek), dania ciepłe: jajecznica, jajka 

gotowane, parowki/kiełbaski, tosty, kawa, herbata, soki; 

- 18.09.2020 r. 

  Śniadanie (23 os.) wędliny, sery, pieczywo, masło, warzywa (pomidor, ogórek,) dania ciepłe: jajecznica, 

jajka gotowane, parowki/kiełbaski, tosty kawa, herbata, soki; 

 Bufet kawowy ciągły (23 os.), gorąca kawa i herbata, mleko, cukier, cytryna, 3 rodzaje kruchych ciasteczek 

lub ciast, woda mineralna gazowana i niegazowana (uzupełniane w razie potrzeby) 

 Obiad (23 os.): dwa dania (zupa, drugie danie ciepłe mięsne, rybne, mączne), zestaw surówek, kompot  + 

deser). 

  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania (w tym do sposobu przygotowania i serwowania posiłków) 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami sanitarnymi związanymi z COVID-19. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

3) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w 

imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy  

a Wykonawcą polegające w szczególności na: 



 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki 

lub kurateli. 

4) Posiadają wiedzę i doświadczenie. 

5) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Przez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania usług, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe 

należy rozumieć pracowników lub inne osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a 

także osoby które nie są aktualnie związane z Wykonawcą, jednakże zobowiążą się do realizacji usługi na rzecz 

Wykonawcy jako pracownik lub na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

2. Wykonawca musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są 

zero – jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków 

udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem Oferty Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 

możliwość uzupełniania dokumentów tylko w przypadku stwierdzenia braku: podpisu, parafki, pieczątki, bądź 

poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej. Wszystkie załączniki należy wypełnić tak, by 

jednoznacznie wskazywały na spełnianie opisanych warunków udziału w postępowaniu. Oferty, które nie 

spełnią tego wymagania zostaną odrzucone. 

3. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy oprócz oferty cenowej, celem potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załączniku nr 2 

do Rozeznania rynku 

2) Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Rozeznania rynku 

 

V. SPOSÓB SPORZADZENIA OFERTY 

 

1) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w rozeznaniu 

i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w Załączniku nr 1 do 

niniejszego rozeznania rynku.  

3) Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazana ceny (brutto) za usługę hotelową podaną  

w formularzu oferty.   

4) W  przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną 

słownie.  

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 28.07.2020 r. do godziny 15:00 (wiążąca jest data wpływu 

Oferty do Biura Projektu lub na podaną poniżej elektroniczną skrzynkę e-mail). 

2. Ofertę można składać: 

1) osobiście - w Biurze Projektu, ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  

2) e-mailem - na adres biuro.cumulus@gmail.com 

3. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na ich złożenie nie będą rozpatrywane.  

4. W przypadku składania Oferty w formie wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Rozeznanie 

rynku nr RR/01/07/2020  

5. W przypadku wersji papierowej należy umieścić dopisek na kopercie: Rozeznanie rynku nr RR 01/07/2020  

6. W przypadku złożenia Oferty w formie wiadomości elektronicznej, Wykonawca  składa zeskanowaną Ofertę, 

tj. komplet zeskanowanych, spełniających wszelkie wymagania formalno-prawne, tj. np. pieczęcie, podpisy. 



 

 

Jednocześnie Zamawiający, w przypadku wybrania Oferty jako najkorzystniejszej, wymaga przedłożenia 

kompletu oryginalnych dokumentów (przesłanych wcześniej drogą elektroniczną) do biura projektu w terminie 

do 3 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

Jedynym kryterium wyboru Oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto PLN za jedną osobę (pobyt, 

wyżywienie, udostępnienie sal konferencyjnych zgodnie z zakresem rozeznania rynku) 

Zamówienie otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę i jednocześnie spełnia warunki określone 

przez Zamawiającego. W przypadku gdy Oferty najkorzystniejsze okażą się równoważne cenowo Zamawiający 

zwróci się do Oferentów o przedstawienie Ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Ocena Ofert będzie dokonywana według następujących zasad: 

1) Cena (C) – 100% Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę obejmującą wykonanie zamówienia 

otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą  

z poniższego wyliczenia: 

C =  Cena brutto brutto Oferty najtańszej 

        Cena Oferty badanej  x 100 pkt x 100% 

 

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZEZNANIA RYNKU 

Załącznik nr 1 Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna dot. RODO 

 

IX. Informacje dodatkowe: 

 

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania 

się z Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. 

 

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem  

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Zasady 

konkurencyjności. 

 

W wyniku przeprowadzonego rozeznania wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zgodnie z Podręcznikiem 

Kwalifikowania Wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

 


