Słubice, 07.08.2018 r.
Zamawiający:
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice

ROZEZNANIE CENOWE
ORGANIZACJA DWÓCH 2-DNIOWYCH SPOTKAŃ KLASTRA PS POŁĄCZONYCH Z WIZYTĄ STUDYJNĄ

W związku z realizacją na terenie województwa lubuskiego projektu „Rozkręcamy społeczny biznes” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.6. Wsparcie dla
OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez
działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
Zapraszamy do złożenia oferty do organizacji dwóch 2-dniowych wyjazdowych spotkań Klastra PS
(kod CPV 79951000-5 usługi w zakresie organizowania seminariów)
Termin składania oferty: 2018-08-13,
Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo Lubuskie, 08-09.2018

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Cel zamówienia
Rozeznanie cen rynkowych zamówienia dot. organizacji dwóch 2-dniowych spotkań Klastra PS połączonych
z wizytą studyjną w podmiotach ekonomii społecznej w woj. lubuskim.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia prowadzonego na podstawie rozeznania rynku w ramach projektu „Rozkręcamy
społeczny biznes” jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie organizacja spotkań Klastra PS
w oparciu o przykłady dobrych praktyk prowadzenia PES w województwie lubuskim, a także pokazania
korzyści z wdrażania ekonomii społecznej i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi na przykładzie
gminy m.in. Świebodzin, Skwierzyna, Lubniewice. W tym m.in.: współpraca gmin z organizacjami
pozarządowymi w zakresie zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej; dobre praktyki zlecania zadań
podmiotom ekonomii społecznej; innowacyjne narzędzia dla samorządów uwzględniające aspekty społeczne
np. konsultacje społeczne, inicjatywy lokalne, przedsiębiorczość społeczna, rewitalizacja społeczna; przykłady
podmiotów ekonomii społecznej realizujących zadania gmin zwłaszcza w zakresie usług opiekuńczych;
prezentacja dobrych praktyk aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy.
•

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wynajem sali na przeprowadzenie prelekcji w odwiedzanych PS/PES dla grupy 40 osób.

2. Zapewnienie obsługi merytorycznej wizyty tj.: prelegentów prowadzących spotkania merytoryczne
w odwiedzanych PS/PES wraz z prezentacją działalności przedsiębiorstwa społecznego.
3. Zapewnienie minimum 4 przykładów dobrych praktyk (odwiedzanych PS) podczas każdego spotkania.
4. Opracowanie materiałów edukacyjnych oraz zapewnienie ich wydruku dla każdego uczestnika wizyty
studyjnej.
5. Zapewnienie cateringu i posiłków dla uczestników dla 40 osób na każdym spotkaniu (2 przerwy
kawowe, 2 obiady, kolacja w formie grill/ognisko; śniadanie w formie szwedzkiego bufetu, zimne
napoje).
6. Zapewnienie noclegów dla 40 osób (pokoje dwuosobowe), dostosowane dla osób
z niepełnosprawnością.
7. Zapewnienie transportu (autokar klimatyzowany) dla min. 40 osób.
8. Ubezpieczenie uczestników od NNW.
• Wymagania dotyczące doświadczenia i kompetencji:
3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej i gospodarczej.
•
1.
2.
3.

Wykonawca jest zobowiązany również do:
Ścisłej współpraca z zamawiającym.
Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie wizyty.
Poddania się monitoringowi.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej za realizację przedmiotu
zamówienia z podziałem na cenę netto, podatek VAT, cenę brutto za pośrednictwem e-mailowej na adres
a.serba@fundacjacp.org. lub za pośrednictwem poczty/osobiście na adres Zamawiającego w formie
odpowiedzi zwrotnej na niniejszą wiadomość. Rozeznanie cenowe należy składać na załączonym formularzu
(Załącznik nr 1) w terminie do dnia 13.08.2018 r.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,
jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu
wyłącznie rozeznanie cenowe rynku.

Osobą do kontaktu jest Anna Serba, a.serba@fundacjacp.org, tel. 603 110 837.

Załącznik nr 1

....………………………………., dnia…………....

Dane Oferenta

Nazwa Wykonawcy ………….……………………………………………………….…………………..……………………………………………………….………...
Adres Wykonawcy ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………………………….Telefon - ………………………………………… e-mail …………………………………….…………………

OFERTA
ORGANIZACJA DWÓCH 2-DNIOWYCH SPOTKAŃ KLASTRA PS POŁĄCZONYCH Z WIZYTĄ STUDYJNĄ
W odpowiedzi na Państwa rozeznanie rynku z dnia 07.08.2018 r. dotyczącego organizacji dwóch 2-dniowych
spotkań klastra PS połączonych z wizytą studyjną w ramach realizacji projektu „Rozkręcamy społeczny
biznes”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przedstawiam swoją ofertę (obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia):

OFERTA
Cena za wykonanie usługi

Kwota*:……………………………………………….……………………………………………….
VAT………………………………………………………………………………………………………

* Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto za realizację zamówienia.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Cena powinna obejmować wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu niniejszego zamówienia

………………………………………………………………
(podpis oferenta)

