
Gdynia, dnia 8 czerwca 2017 roku 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/58MS/SPCTPI/17 

 

dotyczące zakupu usługi wypoczynku dla dzieci podopiecznych projektu  „Pomocy 

pokrzywdzonym przestępstwem”,  realizowanego przez Stowarzyszenie Pomorskie Centrum 

Terapeutyczno – Prawne INTERIOS, 

współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. 

 
Stowarzyszenie INTERIOS niniejsze postępowanie prowadzi w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego. W celu zapewnienie wydatkowania przyznanych środków w sposób celowy i 
oszczędny, z zachowaniem zasady terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów oraz zasady uczciwej konkurencji, transparentności i równego traktowania 
potencjalnych wykonawców niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę 
konkurencyjności.  
 

ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS 

Ul. Śląska 53 A lok. 406, 81-304 Gdynia 

NIP 5892012534 

www.interios.org.pl 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Rodzaj usługi : 
 

Usługa zakupu wypoczynku letniego dla dzieci podopiecznych Stowarzyszenia. 
 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakupienie miejsc noclegowych w ramach 

wypoczynku letniego dla dzieci w wieku poniżej 18 lat w okresie lipiec – sierpień 

2017r. 

2.2 Okres wypoczynku musi wynosić co najmniej 7 dni. 

2.3 Miejsce wypoczynku musi znajdować się na terenie województwa pomorskiego. 

2.4 Maksymalna ilość dzieci na wypoczynku: 9 osób. 

2.5 Zaproponowana przez oferenta cena musi zawierać w sobie podatek VAT oraz 

ewentualne opłaty dodatkowe.  

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 



1. Oferta Wykonawcy sporządzona w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertę, w której 

wskaże wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

 
 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
1. W ramach niniejszego zamówienia, Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium. 

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. 

 

PROCEDURA I KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego. 

2. Oferta oceniana będzie pod względem kryterium cenowego oraz dodatkowych usług np. 

terapii. W sytuacji gdy cena oferty przekroczy kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje 

z Wykonawcą. 

3. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z 
Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli 
wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Wykonawcy mogą ubiegać się 

wspólnie o realizację zamówienia. 

2. Oferta powinna mieć formę pisemną i być napisana w języku polskim, na komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis). 

3. Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie 

elektronicznej na adres e-mail wskazany powyżej (dane Zamawiającego) w formacie pliku 

pdf. 

4. Dokumenty złożone w języku obcym winny być dołączone i przetłumaczone na język polski 

oraz dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest 

Paweł Jóźwiak , tel. 509402401, e-mail: jozwiak@int.pl  

2. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2017 o godzinie 12:00, przy czym decyduje 

data i godzina nadania wiadomości e-mail. 

3. Termin związania ofertą to 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert. 

 

mailto:jozwiak@int.pl


INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

1. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe: 

1.1 dostarczono bezpośrednio do minimum trzech potencjalnych Wykonawców; 

1.2 zamieszczone na stronie Zamawiającego. 

 

 

 


