
	  

	  

	  

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: zorganizowania wizyty studyjnej (spotkania 

branżowego) w spółdzielni socjalnej prowadzącej działalność gastronomiczną w m. 
Klucze, w dn. 1-2 grudnia 2014 r. 

w ramach projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 
socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i 

integracji społecznej". 

 

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
nr postępowania: 4/SS/2014 
 
1.  Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-szkoleniowej w związku z 
organizacją spotkania branżowego ze szczegółowym opisem wskazanym w opisie zakresu 
zamówienia. 
 
Termin realizacji usługi: 1-2 grudnia 2014 r., m. Klucze 
 
Zakres zamówienia obejmuje:  
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wizyty studyjnej w spółdzielni socjalnej świadczącej 

usługi gastronomiczne w m. Klucze (pow. olkuski, woj. małopolskie) w dn. 1 – 2 grudnia 2014 r.  
2. Usługodawca zapewni w ramach usługi: 

a) miejsce na spotkanie (salę na 50 osób) w siedzibie spółdzielni socjalnej świadczącej usługi 
gastronomiczne, 

b) nocleg dla 58 os. w obiekcie hotelarskim, 
c) wyżywienie i przerwy kawowe dla 58 os. uczestniczących w wizycie studyjnej (spotkaniu 

branżowym), 
d) środek transportu do przewozu uczestników spotkania do/z hotelu, spółdzielni socjalnej gdzie 

będzie odbywała się część wizyty (spotkania branżowego) – trasa: spółdzielnia socjalna – hotel – 
spółdzielnia socjalna (dla 50 os.), 

e) spotkanie oraz wystąpienie przedstawiciela spółdzielni socjalnej na temat doświadczeń w 
zakresie uruchamiania i prowadzenia spółdzielni, w tym jej rozwoju, zarządzania (dla 58 os. 
uczestników spotkania). 

Koszty dot. ww. składowych usługi powinny być wliczone w koszty organizacji wizyty studyjnej 
(spotkania branżowego). 

3. Miejsce realizacji usługi: wizyta w spółdzielni socjalnej świadczącej usługi gastronomiczne w m. 
Klucze oraz hotel (usługa świadczona przez jeden obiekt hotelarski wpisany do rejestru hoteli) 
znajdujący się w promieniu maksymalnie 2 kilometrów od granic administracyjnych miejscowości 
Klucze. 

4. Wizyta studyjna (spotkanie branżowe) rozpoczyna się 1 grudnia br. o godz. 10.00, a kończy się 
2 grudnia br., o godz. 15.00. Program spotkania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 



	  

	  

	  

ofertowego. 
5. Przewidywana liczba uczestników spotkania: 50 osób – uczestników spotkania (ewentualnie: 

-5 osób, w zależności od nadesłanych zgłoszeń) oraz 8 osób reprezentujących Zamawiającego. 
Wykonawca winien zapewnić obsługę wizyty studyjnej (spotkania branżowego) dla 
przewidywanej liczby 58 osób. Nocleg powinien być zapewniony dla 58 osób (+/- 5 osób) 
w pokojach dwuosobowych z łazienką i WC oraz w 4 pokojach jednoosobowych. Nie są 
dopuszczalne dostawki w pokojach. 

6. Hotel powinien zapewniać standard hotelu trzygwiazdkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w 
których świadczone są usługi hotelarskie  (Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz.169 z późn. zm.). Hotel 
musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – tj. dysponować pokojami oraz 
infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

7. Wykonawca powinien również zabezpieczyć: salę na spotkanie w siedzibie spółdzielni socjalnej 
(w miejscu świadczenia usług gastronomicznych) oraz salę szkoleniową dla przewidywanej 
liczby uczestników (58 osób). Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w: internet 
bezprzewodowy, nagłośnienie i 2 mikrofony bezprzewodowe, rzutnik multimedialny, laptop, ekran, 
60 krzeseł (układ kinowy), flipchart wraz z papierem i markerami. Sala szkoleniowa powinna 
znajdować się na terenie obiektu hotelarskiego. 
 
Sala na spotkanie w siedzibie spółdzielni socjalnej będzie wykorzystywana: 
I dnia spotkania w godz. 11.00 – 12.30, 
Sala szkoleniowa będzie wykorzystywana: 
I dnia spotkania w godz. 13.00 – 19.00, 
II dnia spotkania w godz. 9.30 – 13.00. 
 

8. Usługodawca zapewni usługę restauracyjną:  
a) przerwę kawową I dnia spotkania – na rozpoczęcie spotkania w siedzibie spółdzielni 

świadczącej usługi gastronomiczne oraz w drugiej części dnia podczas zajęć warsztatowych. 
Przerwa kawowa będzie składać się z: ciastek kruchych, ciasta, owoców, herbaty, kawy (cukier, 
cytryna, mleko pochodzenia zwierzęcego i roślinnego), 

b) obiad I dnia spotkania – składający się z: zupy, drugiego dania (posiłki mięsne i bezmięsne), 
deseru, wody mineralnej niegazowanej, herbaty, kawy (cukier, cytryna, mleko pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego), 

c) kolacja I dnia spotkania – składająca się z dania ciepłego (danie mięsne i bezmięsne do 
wyboru), zimna płyta, deser, herbata, kawa (cukier, cytryna, mleko pochodzenia zwierzęcego i 
roślinnego), 

d) śniadanie II dnia spotkania (w godz. 7.00 – 9.00) w hotelu – bufet: kawa, herbata z dodatkami 
(mleko zwierzęce i roślinne, cukier, cytryna), soki, woda mineralna, jasne i razowe pieczywo, 
masło, wędliny, deska serów żółtych, twarożek, jogurty, dżem, sałatka warzywna, warzywa 
(min. sałata, pomidory, ogórki, papryka), jajecznica, parówki lub kiełbaski na ciepło. 

e) przerwa kawowa II dnia spotkania serwowana na bieżąco - w formie bufetu zawierającego: 
kawę, herbatę, mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytrynę, wodę mineralną wyprodukowaną 
przez przedsiębiorstwo spółdzielcze (gazowaną i niegazowaną – w proporcji 50/50), ciastka 
kruche oraz owoce. 

f) obiad II dnia spotkania - składający się z: zupy, drugiego dania (posiłki mięsne i bezmięsne), 



	  

	  

	  

deseru, wody mineralnej niegazowanej, herbaty, kawy (cukier, cytryna, mleko pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego). 

9. Rozliczenie kosztów realizacji całości usługi nastąpi na podstawie faktycznej liczby 
uczestników spotkania zgodnie z § 4 ust. 2 wzoru umowy (tj. liczba wykorzystanych 
noclegów i spożytych posiłków x oferowana cena jednostkowa). 

10. Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana Usługodawcy na 3 dni przed planowanym 
rozpoczęciem spotkania. 

 
2. Informacja o potencjalnych wykonawcach, do których wysłane zostało zapytanie 
ofertowe: 
 
Zapytanie ofertowe wysłano do następujących podmiotów: 

1) Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło, mail: 
szkolenia@opokas.pl 

2) Stowarzyszenie Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 
Warszawa, mail: annac@cal.org.pl 

3) Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa, 
mail: boris@boris.org.pl 

 
3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 
Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 10.11.2014 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego (www.ozrss.pl). 
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego zamieszczono w dniu 18.11.2014 r. na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
 
4. Termin składania ofert:  
Termin składania ofert oznaczono na dzień: 25.11.2014 r., do godz. 15.00. 
 
5. Kryterium oceny ofert: 

a) kryterium cenowe (KC) – 100% 
 

6. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego: 
1) Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło 

 
Oferta nr 1): Oferent spełnia warunki określone w pkt. IV.1 i IV.2, tj. dot. posiadania wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem (wskazano minimum 5 
zorganizowanych wizyt studyjnych na min. 50 os. W ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 
ogłoszenia zapytania ofertowego), sytuacji ekonomicznej, braku podstaw do wykluczenia, 
posiada status podmiotu ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna). 
 
 



	  

	  

	  

 
 
7. Wybrana Oferta:  
Nazwa Wykonawcy: Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, ul. Hutnicza 26, 32-310 Chechło, mail: 
szkolenia@opokas.pl 
Cena oferty brutto: 27.480,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy, czterysta 
osiemdziesiąt złotych, 00/100). 
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym. 
 
8. Data sporządzenia protokołu postępowania: 27.11.2014 r 
9. Osoba prowadząca postępowanie:  
Agnieszka Deja, koordynator projektu 
Data i podpis: 27.11.2014 r. 
 
10. Osoba sporządzająca protokół:  
Agnieszka Deja, koordynator projektu 
Data i podpis: 27.112014 r. 
 
11. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Małgorzata Ołdak 
Funkcja: Pełnomocnik Zarządu OZRSS 
Data i podpis: 27.11.2014 r. 
 

13.  Załącznikami do niniejszego protokołu są: 

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań Zamawiającego z 
Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie i sporządzającej protokół 
o braku powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie osób zatwierdzająych wynik postępowania o braku 
powiązań Zamawiającego z Wykonawcą, który złożył ofertę 

d) Załącznik nr 4 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego 
e) Załącznik nr 5 – Potwierdzenie upublicznienia wyjaśnień do zapytania ofertowego. 
 


