
Lublin, dnia 23.03.2021 roku.

Znak sprawy: 1/2021/KLB

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1. Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego rozeznanie rynku:

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie
ul. Złota 9, 20-112 Lublin
tel. 792-842-504
e – mail: klubwsercumiasta@gmail.com

2. Przedmiot zamówienia, którego dotyczy rozeznanie rynku:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi trenerskiej w zakresie rozwoju osobistego dla
osób powyżej 18 roku życia, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
dietetycznych wraz z opracowaniem programu z zakresu zaplanowanego dla uczestników
projektu pod tytułem „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO.
Dominikanów w Lublinie”, realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne,
Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt realizowany przez Klasztor Ojców
Dominikanów w Lublinie w partnerstwie z fundacją Europejski Dom Spotkań-Fundacja
Nowy Staw oraz Gminą Lublin:

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu
warsztatów dietetycznych dla różnych grup pokoleniowych w wieku powyżej 18 roku życia,
dla uczestników projektu „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze
OO. Dominikanów w Lublinie”.

kod (CPV): 80570000-0 usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

A. Przeprowadzenie wsparcia w zakresie rozwoju osobistego dla osób powyżej 18 roku
życia, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dietetycznych wraz
z opracowaniem programu z zakresu zaplanowanego (m.inn.: udzielanie porad/konsultacji
dietetycznych; opracowywanie jadłospisów uwzględniających różne potrzeby żywieniowe)
dla uczestników projektu
a. 5 grup (6-12 os.) x 3h x 3 spotkania
b. łączna liczba godzin w ramach szkolenia: 45 godz.
b. termin realizacji:



- w systemie miesięcznym średnio 2 razy w miesiącu x 3 godziny dziennie = 15 spotkań -6
godzin/miesiąc, od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-19.00, dokładne terminy
zostaną ustalone z wykonawcą, z którym zostanie podpisana umowa
c. wymagania w stosunku do kandydatów:
- doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 15 godzin lub w okresie min. 3 m-cy
warsztatów dietetycznych udokumentowane referencjami lub innymi dokumentami
potwierdzającymi przebieg pracy zawodowej, warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca przedłoży skan/ksero dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.
Dokument należy załączyć do oferty – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

Zakres obowiązków:
- opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu z zakresu zaplanowanego wsparcia,
- przeprowadzenie stacjonarnych warsztatów dietetycznych wraz z opracowaniem programu
z zakresu zaplanowanego (m.in.: udzielanie porad/konsultacji dietetycznych;
opracowywanie jadłospisów uwzględniających różne potrzeby żywieniowe),
- systematyczne dokumentowanie przeprowadzonych zajęć w dzienniku,
-współpraca z zespołem realizującym projekt celem realizacji zamierzonych działań
i osiągnięcia zaplanowanych celów,
- dokumentowanie przeprowadzonych zajęć (listy obecności),
- sporządzenia raportu końcowego z przeprowadzonych zajęć,
- oznakowanie dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania
projektów.
- przestrzeganie zasad BHP i ppoż. oraz współżycia społecznego;

B. miejsce wykonywania pracy w siedzibie Klubu Samopomocy, ul Złota 9, 20-112 Lublin,

2. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę wraz z załącznikiem nr 2 (oświadczenie) należy złożyć za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: klubwsercumiasta@gmail.com lub w wersji papierowej na adres
biura projektu: ul. Złota 9, 20-112 Lublin w godzinach od 10:30 do 15:30, w terminie do
dnia 31.03.2021r (włącznie), na formularzu Oferty, której wzór stanowi załącznik do
niniejszego Zaproszenia. Otwarcie ofert przewidziane jest na pierwszy dzień roboczy po
dniu zakończenia naboru ofert, tj. 1.04.2021r, w biurze projektu o godzinie 10.00.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na druku zgodnym z
treścią załączonych formularzy.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod
rygorem nieważności.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania
firmy



i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będzie badana.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
6. Cenę oferty w postaci łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia należy
wskazać na odpowiednim formularzu oferty (załącznik nr 1).
7. Cena oferty, zawierająca wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma
być
wyrażona w PLN jako cena brutto oferty.
8. Cenę oferty należy wyliczyć wg. kalkulacji własnej
9. Odpowiedź o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zostanie przesłana drogą
mailową do wykonawców w dniu 02.04.2021r.

4. Sposób badania i wyboru oferty:
1. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.
2. Po zakończeniu badania ofert Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, który
zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na zasadach
określonych w niniejszym postępowaniu lub może unieważnić postępowanie bez podania
przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje możliwość zaskarżenia decyzji wyboru oferty
lub unieważnienia postępowania.
3. W toku rozpatrywania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z wykonawcami,
którzy złożyli oferty, a także dokonać poprawek ofert, których dokonanie możliwe będzie
wskutek przeprowadzonych wyjaśnień.
4. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części realizacji zamówienia.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu.

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) Złożą ofertę zgodną z zakresem zamówienia oraz terminem jej złożenia. Oferta może być
przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie bez zastrzeżeń, poprzez złożenie oferty zgodnej ze
wzorem stanowiącym załącznik 1 – formularz ofertowy do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie profesjonalnej realizacji
przedmiotu zamówienia
3) Dysponują wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą
osób
zdolną do profesjonalnego wykonania przedmiotu zamówienia
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie
przedmiotu zamówienia
5) Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi
obowiązującymi w momencie jego realizacji przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia.



Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę spełnienia
wszystkich powyższych wymogów. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien
przedstawić (do wglądu) oryginały dokumentów poświadczające, iż spełnia on wszystkie
warunki uprawniające go do udziału w tym postępowaniu.
6) Zamawiający przed podpisaniem umowy, w zależności od statusu prawnego Wykonawcy,
może żądać od Wykonawcy dostarczenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub
aktualnego odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

6. Dodatkowe informacje
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej
„rozporządzeniem RODO”, Zamawiający informuję, że:
a) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach
procedury rozeznania rynku jest Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie z siedzibą w
Lublinie ul. Złota 9, 20-112 Lublin, e- mail: klubwsercumiasta@gmail.com
b) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej
procedury rozeznania rynku;
c) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;
d) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają
odpowiednią podstawę prawną, w tym między innymi Województwu Lubelskiemu jako
stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie
środków w ramach projektu;
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres
przechowywania dokumentacji projektu;
f) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
g) osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w
przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
j) Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia
przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym.



Załącznik:
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego


