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Zaproszenie do składania ofert 

 
 
 

w zakresie zapewnienia noclegów wraz z całodniowym wyżywieniem, serwisu kawowego oraz sal 
dydaktycznych dla uczestników w ramach projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia 
ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji”. 
 
Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej   
w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym na podstawie 
umowy nr POWR.03.01.00-00-U073/17-00. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, 12.09.2018 r. 
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I. Zamawiający 
 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
Adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 
Telefon: 12 662 79 32 
Regon: 000001376 
NIP: 675-02-00-195 
e-mail: cdk@up.krakow.pl  
 
Osoba do kontaktu: Renata Juraszczyk 
 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Nr i tryb postępowania: 1/2018 z dnia 12.09.2018 Tryb postępowania: rozeznanie rynku 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu wraz z usługą przygotowania i podawania 

wyżywienia, sal szkoleniowych, serwisu kawowego dla uczestników szkoleń (uczniów w wieku 12-16 

lat) i opiekunów w ramach projektu „Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl życia ucznia warunkiem 

efektywności w nauce i wzrostu kompetencji”.  

Założono przeprowadzenie szkoleń dla dwóch grup uczniów liczących po 16 osób każda. Szkolenia 

będą realizowane przez 3 dni po 8 godzin lekcyjnych dziennie na każdą grupę, w dni powszednie 

(poniedziałek-piątek); termin: październik 2018 r. Każdej grupie uczniów towarzyszyć będzie 5-

osobowa kadra opiekunów i dydaktyków. 

 
Zakwaterowanie: 

 2 noclegi dla 42 osób: w tym 32 osoby w wieku 12-16 lat 

Wykonawca zagwarantuje uczestnikom szkoleń zakwaterowanie podczas trzydniowych szkoleń (dni 

powszednie): w pokojach dwu-, trzy- lub czteroosobowych (z pełnym węzłem sanitarnym); dla kadry w 

pokojach jedno- lub dwuosobowych, z całodziennym wyżywieniem, w hotelu, ośrodku rekreacyjno–

szkoleniowym lub gospodarstwie agroturystycznym na terenie województwa małopolskiego. Pokoje 

muszą być tak usytuowane, aby możliwe było zapewnienie opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami 

szkoleń. Oferent zapewni zakwaterowanie z uwzględnieniem podziału na płeć. 

 
Sale szkoleniowe: 

 2 sale szkoleniowe (16 i 32 osobowa), na 3 dni szkoleniowe po 8h 

Wykonawca zapewni dostęp do dwóch sal szkoleniowych dostosowanych dla 16 i 32 uczestników. 

spełniających warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale powinny być wyposażone  w sprzęt 

(laptop, projektor multimedialny z ekranem, flipcharty z kartkami papieru oraz kompletem pisaków, 

stoły i krzesła, bezprzewodowy dostęp do Internetu). Sale szkoleniowe muszą znajdować się w 

kompleksie budynków, w którym realizowana jest usługa hotelowa i gastronomiczna.  

 
Wyżywienie, serwis kawowy: 

mailto:monika.kaczmarek@umed.lodz.pl
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 Wyżywienie dla 42 osób: 

1 dzień: obiad, kolacja 

2 dzień: śniadanie, obiad z deserem, kolacja 

3 dzień: śniadanie, obiad z deserem 

 Serwisy kawowe: 

1 dzień: 1 przerwa  

2 dzień: 2 przerwy 

3 dzień: 1 przerwa 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dotyczących warunków świadczenia 

usług żywienia. Wyżywienie powinno spełniać normy żywienia dzieci i młodzieży oraz zapewniać 100% 

całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze. Posiłki powinny być podawane w tym 

samym budynku lub na terenie tego samego obiektu co zakwaterowanie i sale szkoleniowe, na 

ceramicznej zastawie. 

 
Dodatkowe wymagania.  
Wykonawca zapewni bezpłatny parking dla 1-2 osób będących personelem projektu w miejscu, w 
którym będzie odbywało się spotkanie. Wykonawca oznaczy po konsultacji z Zamawiającym miejsce 
realizacji zlecenia, zgodnie z wymogami projektów finansowanych ze środków UE. Zamawiający 
przygotuje w tym celu odpowiednie oznaczenia wizualizacji sal szkoleniowych i miejsca 
zakwaterowania. Oznaczenia te zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu rozpoczęcia realizacji 
zlecenia. 
 

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  
Ośrodek musi znajdować się w województwie małopolskim. 
Usługa musi być wykonana w październiku 2018 r. (3 dni powszednie) 

 

IV. Warunki realizacji zamówienia. 
Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi posiadać niezbędną infrastrukturę oraz 
przewidziane prawem zgody na prowadzenie działalności w obszarach związanych z zamówieniem.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji zamówienia. 
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone w oparciu o faktyczną liczbę osób, które 

skorzystały z usług, a Zamawiający gwarantuje udział min. 38 osób.  

 

V. Miejsce i termin składania ofert  
 

1. Ofertę z ceną brutto (całkowity koszt z VAT) prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: 
cdk@up.krakow.pl do dn. 19.09.2018 r. 
 
lub złożyć bezpośrednio w Biurze Projektu: 

 
Centrum Doskonalenia Kompetencji 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
ul. Jęczmienna 9   
31-268 Kraków 
 
Biuro czynne: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-15.30. 

mailto:cdk@up.krakow.pl
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2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VI. Sposób finansowania 

Koszt realizacji usługi będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach projektu ”Poznawaj świat zdrowo – Zdrowy styl  

życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji”. 

 

VII. Sposób wyboru i oceny ofert:  

Najniższa cena ofertowa brutto (100%) spośród złożonych ofert przez Wykonawców. 

 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek za świadczenie usługi   

w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty/ofert lub oferta/oferty z najniższą ceną przewyższały 

kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy 

 
 

 
 


