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Białystok, 22.04.2021r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Działając w imieniu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych 

„START” w Białymstoku zapraszam do złożenia oferty dotyczącej zapewnienia bazy noclegowej 

(zakwaterowanie i wyżywienie) oraz dostępu do odpowiednich obiektów. Zapytanie wyłączone ze 

stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. 

2013 poz. 907 j.t., z późn. zm.),  zgodnie z art. 4 pkt. 8. Dotyczy projektu dofinansowanego ze 

środków PFRON pn.: „Cykl obozów usprawniających i usamodzielniających osoby 

niepełnosprawne”. 

I.  Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

− zapewnienie bazy noclegowej na terenie Polski, położonej do 200km od Białegostoku - dla 

wskazanej ilości osób - zakwaterowania w pokojach jedno, dwu, trzy osobowych i/lub 

czteroosobowych (odpowiednio wyposażonych w pościel, narzuty itp.), część z nich musi 

być przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W razie 

potrzeby obiekt winien mieć windę. 

− zapewnienie na terenie ośrodka całodziennego wyżywienia (3 posiłki dziennie), jadalnia 

przystosowana do użytku osobom niepełnosprawnym (łatwy dostęp do stolików, ew. 

podjazdy, windy itp.). Obóz rozpoczyna się obiadem i kończy śniadaniem, lub rozpoczyna 

się kolacją i kończy obiadem (do ustalenia). 

− dostęp do obiektów sportowo-rehabilitacyjnych i sportów wodnych, oraz możliwość 

przechowywania sprzętu należącego do Stowarzyszenia (podczas obozów będą realizowane 

zajęcia sportowe, oraz zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej). 

1. Obóz oznaczony L7 – w terminie 17-29.05.2021r. Uczestnicy: śr. 40 osób niepełnosprawnych i 

śr. 16 osób kadry, łącznie śr. 56 osób. Obiekt znajdujący się w niedalekiej odległości od jeziora 

(ok 200m), dostęp do przystani wodnej z możliwością swobodnego korzystania. Umożliwienie do 

korzystania na terenie obiektu z: salki ćwiczeń, gabinetów zabiegowych (zajęcia masażu), sali 

terapeutycznej, sali wykładowej, placu/boiska (do siatkówki), mile widziane boisko typu orlik i 

stanowiska łucznicze. Umożliwienie uczestnikom obozu do korzystania ze sprzętu 

rehabilitacyjno-sportowego, niezbędnego do ćwiczeń na w/w obiektach. Ośrodek położony do 

200m od plaży i do 10km od krytego basenu z którego może korzystać każdorazowo śr. 20 osób. 

 

II. Wymagania dotyczące obiektu 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować odpowiednio wyposażonym 

obiektem z adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym 

przeprowadzenie w nim wszystkich elementów zadania. 

2. Ośrodek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: szerokie korytarze, sanitariaty i 

WC itp. 

3. Umożliwienie przechowywania sprzętu sportowego/rehabilitacyjnego należącego do PSSON 

„START”. 

4. Podczas trwania obozu, w obiekcie nie mogą się odbywać żadne imprezy organizowane przez 

osoby trzecie (wesela itp.), które mogą utrudnić pobyt. 

5. Spełnienie wymagań i wskazań, przekazywanych przez instytucje rządowe i samorządowe, dot. 

funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

III.  Wagi procentowe, kryteria wyboru 

- cena brutto za osobodzień podana w polskich złotych 80% - ocena na podstawie oświadczenia 

wykonawcy w ofercie, 

- doświadczenie 20% - ocena na podstawie oświadczenia wykonawcy o wykonaniu podobnych usług. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert o rażąco niskich/wysokich cenach w 
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szczególności, gdy cena oferty jest wyższa/niższa o 20 proc. średniej arytmetycznej cen wszystkich 

złożonych ofert. 

IV. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 

1. Wykluczenie z tytułu powiązania osobowego lub kapitałowego z PSSON „START” Białystok. 

2. Niezłożenie oferty do biura Stowarzyszenia w formie pisemnej w wyznaczonym terminie. 

V. Oferta 

1. Ofertę należy przygotować w przeliczeniu na koszt osobodnia z wyżywieniem i przesłać 

listownie na adres Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych 

„START” w Białymstoku, ul. Włókiennicza 4 lok. 104, lub pocztą elektroniczną (skan oferty, 

podpisanej przez osoby upoważnione) na adres mailowy startbialystok@gmail.com do dnia 

29.04.2021r. do godziny 14:00.  

2. Do oferty należy przedstawić przykładowe tygodniowe menu (składające się z 3 posiłków 

dziennie). Do oferty można przedstawić informację o doświadczeniu w wykonaniu podobnej 

usługi (wielkość grupy z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych). 

3. Ze względu na obecne i przyszłe obostrzenia/ograniczenia/sytuacje nie możliwe do 

przewidzenia na dzień ogłoszenia zapytania ofertowego – również związane z COVID-19, 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników biorących udział w obozie, 

zmianę terminu lub odwołanie organizacji obozu/obozów. 

4. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Mariusz Rodzik – koordynator projektu, tel. 85 652 37 39. 

5. Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści: 

„Składając niniejszą ofertę jednocześnie oświadczam że nie ma powiązania osobowego ani 

kapitałowego z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” 

w Białymstoku - z osobami upoważnionymi do zaciągania w ich imieniu zobowiązań, lub 

osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawanie 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”. 

Informacja RODO (przetwarzanie danych w procesie zapytań ofertowych): w związku ze złożeniem 

ofert, informujemy że przesłane dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji. 
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