
	  

	  

	  

 
Odpowiedź nr 1 i nr 2  dot. zapytania ofertowego nr 13/SS/2015: 

organizacja spotkania branżowego spółdzielni socjalnych we Wrocławiu 
w dn. 01-02 października 2015 r. 

 
na potrzeby realizacji projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości 

socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji 
społecznej" 

 
PYTANIE NR 1: 
 
Zwracam się z prośbą o uściślenie jaki standard/kategorię ma spełniać obiekt wytypowany do 
organizacji spotkania? 
 
Odpowiedź: 
 
Nie określono w zapytaniu ofertowym kategorii hotelu/ obiektu noclegowego – nie powinien jednak 
być to obiekt o standardzie wyższym niż *** (trzy gwiazdki).  
W zapytaniu ofertowym w opisie zamówienia (pkt. III, ppkt.  5) określono, że pokoje (2 os. i 4 pokoje 
1 os.) mają być z łazienką i wc.  
Powinna być także zapewniona dostępność obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tj. 
swobodne poruszanie się po obiekcie i korzystanie z niego przez osoby niesprawne ruchowo, w tym 
poruszające się na wózku inwalidzkim). Rekrutacja na spotkanie jest otwarta i nie wykluczamy 
możliwości udziału w spotkaniu osób z niepełnosprawnościami (o ile się zgłoszą). 
 
Przy rozpatrywaniu złożonych ofert  na organizację spotkania będą brane pod uwagę: 

- status podmiotu, który złożył ofertę (zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu 
określonymi w IV zapytania ofertowego nr 13/SS/2015) 

- doświadczenie oferenta w zakresie organizacji min. 10 wizyt studyjnych dla min. 15 os. 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania 
ofertowego) 

- brak podstaw do wykluczenia na podst. przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dn. 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w 
stanie prawnym na dzień publikacji niniejszego zapytania ofertowego 

- cena oferty. 
 
PYTANIE NR 2: 
 
Zamawiający określa skład menu obiadu oraz kolacji podczas obu dni spotkania, natomiast nie 
została ujęta forma w/w posiłków, 
 
zatem zwracam się z prośbą o uściślenie formy podania w/w posiłków, czy ma to być forma 
bufetu szwedzkiego, tzw. zasiadanego? 
	  
Odpowiedź: 
 
Forma podania posiłków (tj. obiadu i kolacji) – bufet szwedzki oraz miejsca z możliwością spożycia 
posiłku na siedząco przy stole. 
 

 


