
Program Regionalny 

Fundusze 
Europejskie łódzkie 

promuje 

Europejski Fundusz Społeczny 
Unia Europejska 

Załącznik nr 6 
do zarządzenia Nr 15 

Dyrektora P C P R w Łowiczu 
z dnia 18 kwietnia 2014r. 

ZAPYTANIE O F E R T O W E 
o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, 

a nieprzekraczającej 30.000 euro netto 

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 

ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

Regon: 
NIP: 
Tel./fax 
e-mail: 

750196838 
834159319 
(046) 837 03 44 
pcprlowic/ifljwp.pl 

zaprasza do złożenia oferty na: 

2. Przedmiot zamówienia: 

przedmiotem zamówienia jest wynajem sali wykładowej oraz zorganizowanie cateringu 
(na terenie miasta Łowicza) na potrzeby jednodniowych warsztatów szkoleniowe nt.: 
„Problemy emocjonalne ludzi młodych oraz świadomość zagrożeń z nich wynikających" 
zgodnie z założeniami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny projektu 
„Rodzina z przyszłością" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Łowiczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, oś priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1. 
CPV - 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkanie 
CPV - 55321000-6 usługi przygoto\v'ywania posiłków 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonawca ma obowiązek: 
1) wynajmu sali wykładowej na potrzeby 1 dniowego szkolenia (6 godzin dydaktycznych) 

mieszczącej jednorazowo min 15 osób, wyposażonej w stoliki i osobne miejsca siedzące 
dla każdego uczestnika szkolenia, nagłośnienie, tablicę, flipczart, ekran, rzutnik 
multimedialny, dostęp do łazienek i toalet. Toalety powinny być wyposażone w papier 
toaletowy, mydło w płynie, jednorazowe ręczniki. 

2) w trakcie szkolenia należy zapewnić: 
a) jedną przenyę kawową dla 15 osób w postaci: kruchych ciastek (min. 3 rodzaje), kawa, 

herbata (minimum 300ml na osobę) woda mineralna (min. 500ml na osobę) cukier, 
cytryna, mleczko/śmietanka do kawy, ew. owoce, 



I 

b) obiad dwudaniowy dla 15 osób, tj. zupa (min 250-300 ml na osobę), drugie danie, tj. porcja 
mięsa, ziemniaki, ewentualnie frytki, kluski śląskie lub kopytka, surówka lub warzywa 
gotowane oraz woda, kompot lub sok 100%. 

c) udostępnić na zasadzie wyłączności salę szkoleniową w dniu szkolenia, tj. 24.06.2019r. w 
godzinach 9-16. 

3) posiłki powinny być przygotowane zgodnie z przepisami BHP i SANEPID. Zamawiający 
wyklucza używanie zastawy jednorazowej. Naczynia powinny być czyste, nie 
wyszczerbione, zapewnić serwetki. 

Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia przez podwykonawców. 
Z możliwości wykonania zamówienia wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym 
osobowo lub kapitałowo lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 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. Czas realizacji zamówienia: 24.06.2019r. 

5. Termin składania ofert: do dnia3 czerwca 2019r. do godziny 14.00 

6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej 
szczegółowe warunki udziału w zamówieniu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Podrzeczna 30. 
Osoba do kontaktu: P. Małgorzata Janicka tel. 837 03 44. 

7. Kryteria wyboru oferty: 
Kryteriami decydującymi o wyborze oferty będą: 

1) cena-80 pkt 
ilość punktów przyznanych danej ofercie będzie wyliczana według następującego 
wzoru: 

najniższa oferowana cena brutto 
X 100% x80 pkt 

cena z oferty badanej 
Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium wynosi 80 pkt. 

2) zatrudnianie co najmniej 1 osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu 
zamówienia - 20 pkt. 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunku oferent składa stosowne oświadczenie (załącznik nr 
4 do formularza ofertowego). 



8. Wymagania, jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów 
i oświadczeń (np.: koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, licencje): 

- zawarte w FORMULARZU O F E R T O W Y M 
10. Warunki gwarancji: nie dotyczy 

11. Warunki serwisu: nie dotyczy 

12. Warunki transportu: - nie dotyczy 
13. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli 

wymagana jest forma pisemna umowy): Załącznik do formularza ofertowego 
14. Sposób i miejsce przygotowania i złożenia oferty: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 
2) oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3) w formularzu ofertowym należy wskazać: cenę oferty netto oraz brutto za daną 

usługę. 
4) ceny powinny być podane cyfrą i słownie. W formularzu ofertowym należy osobno 

wskazać koszty związane z wynajmem sali oraz koszt usługi gastronomicznej. 
5) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
6) ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera (liczy się data 

i godzina dostarczenia oferty do PCPR w Łowiczu, nie zaś data stempla pocztowego) w 
zaklejonej kopercie z zamieszczoną nazwą i adresem oferenta oraz adnotacją „Nie 
otwierać do 3 czerwca do godz. 14.00. Wynajem sali wykładowej i/lub catering dla rodzin 
zastępczych w ramach projektu „Rodzina z przyszłością" realizowanego w ramach RPO 

7) Za ważną uznaje się ofertę, która została zarejestrowana w sekretariacie PCPR w 
terminie wskazanym powyżej. 

8) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia oferty. 
9) Miejsce złożenia oferty: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz, pok. 1 „ , 

WŁ. 

p.o. D Y R E K T O " t A 
riił\iatowego Centrum Ponio^j iuidzinie 

Łowicz, dnia 24 maja 2019r. 


