
         Kraków, 21.02.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wynajem sal, noclegów i 
zapewnienia  wyżywienia w ramach organizowanych przez Fundację Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” warsztatów muzycznych, dla osób niepełnosprawnych, 
finalistów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki” . 

I. Składający zapytanie /Beneficjent

Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko”

ul. Myczkowskiego 4

30-198 Kraków

NIP: 677-22-17-576

II. Tytuł realizowanego projektu

Projekt „Festiwal Zaczarowanej Piosenki” współfinansowany w ramach Osi 
Priorytetowej 3.Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, 
Schemat B. Organizacja imprez Kulturalnych o znaczeniu regionalnym i 
ponadregionalnym  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 
2013.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajęcie : sal do prób muzycznych, miejsc 
noclegowych, i zapewnienia wyżywienia uczestnikom warsztatów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wynajęcie 3 sal do realizowania prób i zajęć warsztatowych, w tym jednej dużej 
sali, która pomieści 30  osób.

2. Wynajęcie pokoi 2-4 osobowych z łazienkami dla 30 osób na 14 dni.

3. Całodzienne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) 



IV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Beneficjent zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie ogólnej wartości  
przedmiotu zamówienia, na którą będą składały się poszczególne elementy 
wymienione w pkt. III Zapytania ofertowego.

2. Cenę oferty należy wyliczyć w wysokości netto (bez podatku VAT) oraz brutto 
( z podatkiem VAT). Cena netto i brutto winna znaleźć się na formularzu 
ofertowym jako maksymalna wartość zamówienia. 

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Warsztaty muzyczne odbędą się w pierwszej  połowie sierpnia , preferowany 
termin  od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2011r. Zajęcia warsztatowe będą 
realizowane 7 dni w tygodniu od 9.00 do 21.00.

VI. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia

1. Budynek w którym odbędą się Warsztaty muzyczne powinien 

- być  usytuowany w ten sposób,  aby hałas generowany przez Warsztaty 
muzyczne nie przeszkadzał innym wczasowiczom,

- być pod opieką administratora w czasie warsztatów,

- umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym do sal, pokoi, pomieszczeń 
sanitarnych, 

- posiadać oddzielne pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków z 
dostępem dla osób niepełnosprawnych.

2. Sale w których odbędą się warsztaty muzyczne powinny  mieć dostęp do 
Internetu, możliwość podłączenia sprzętu muzycznego oraz odtwarzaczy CD.

3. Pokoje powinny:

- znajdować się w tym samym budynku co sale warsztatowe lub w budynku 
bezpośrednio przylegającym,



- umożliwić nocleg wszystkim uczestnikom 30 osób z uwzględnieniem podziału na 
finalistów wraz z opiekunami, trenerów muzycznych, muzyków,

- być dwuosobowe lub czteroosobowe,

- mieć oddzielne łazienki.

4. Wyżywienie – oczekujemy zapewnienia całodziennego wyżywienia podczas 
trwania warsztatów w tym:

- śniadania ( z uwzględnieniem wegetarian ),

- obiady i kolacje (z uwzględnieniem wegetarian),

- możliwość dostosowania pór posiłków  do ewentualnych wycieczek uczestników,

- możliwość zapewnienia posiłków do wyboru: wegetariańskie, mięsne, 
uwzględnienie diet zgłoszonych przed warsztatami, 

- pierwszy posiłek w dniu przyjazdu – obiad,

- ostatni posiłek w dniu odjazdu  - śniadanie.

5. Warunki płatności - płatność po realizacji zamówienia – bez zaliczki 

VII. Kryteria którymi Beneficjent będzie się kierować przy wyborze oferty:

1. Cena ofertowa 65%

2. Dopasowanie do szczegółowych potrzeb wymienionych w pkt. VI – 35% z 
czego 

PKT.VI.1. – 10%

PKT.VI.2. – 5%

PKT.VI.3. – 10%

PKT.VI.4. – 5%

PKT.VI.5. – 5%



VII.Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1.Oferta powinna być złożona:

- bezpośrednio do siedziby biura Fundacji w Gdańsku : 

Filia Gdańsk

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Ul.Czubińskiego 2

80-215 Gdańsk

- za pośrednictwem poczty z dopiskiem: Warsztaty muzyczne FZP 2011 – 
MRPO 03.03.02-12-141/10-00  na adres biura Fundacji w Gdańsku,

- pocztą elektroniczną na adres: elizaromaniak@mimowszystko.org 

DO DNIA 14 marca 2011r.  DO GODZ. 12.00

2.Dodatkowe informacje : drogą maliową:  majajaworska@mimowszystko.org

3.Termin związania ofertą 30 dni roboczych od daty upływu składania oferty.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone 
wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz wykaże dopasowanie 
oferty do potrzeb Zamawiającego. 

Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Uprzejmie informujemy, że:
- zapytanie ofertowe jest udzielane zgodnie z art. 701-705 Kodeksu Cywilnego. 
- nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty,

Zapytanie ofertowe kierujemy do kilku firm i zdajemy sobie sprawę, że powyższy 
zapytanie może
nie wyczerpać wszystkich nasuwających się wątpliwości, dlatego, przed przesłaniem 
do nas oferty,
zapraszamy do kierowania pytań.
Jeżeli zdecydują się Państwo nie odpowiadać na powyższe zapytanie, bardzo 
prosimy o taką informację i zapewniamy, że nie będzie to miało wpływu na 
kierowanie do Państwa zapytań ofertowych w przyszłości.

Z poważaniem
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