
 
Projekt „Wykształcenie nie zna granic ” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika 

Czeska – Polska 
 

Jelenia Góra, dnia 03.10.2022 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dotyczące wynajmu sali, usługi cateringowej (wyżywienia) i noclegów dla uczestników projektu 
„Wykształcenie nie zna granic” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, NIP 611-
010-69-61  
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Kompleksowe świadczenie usług polegających na zapewnieniu sali konferencyjnej, wyżywienia oraz 
noclegów w ramach organizacji trzydniowych zajęć praktycznych dla uczestników projektu 
„Wykształcenie nie zna granic” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 
 

Zapewnienie sali konferencyjnej, wyżywienia oraz noclegów  podczas 3 dniowych zajęć 
praktycznych dla uczestników projektu „Wykształcenie nie zna granic” współfinasowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska. Zajęcia będą odbywać się na terenie powiatu karkonoskiego, 
lubańskiego lub Miasta Jelenia Góra. 

 
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
 
Kod 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
Kod 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji  
Kod 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  
 
 
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.karr.pl. 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki 

sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania będzie 
zawierać wykaz wszystkich oferentów w ramach danego zapytania ofertowego poprzez wskazanie 
nazwy, siedziby i ceny zamówienia oraz wybranego wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli 
Oferent, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy 
dotyczącej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odstąpienia bądź unieważnienia zapytania 
ofertowego bez podania przyczyny.  

6. Oferenci zobowiązani są do podania w ofercie adresu/ miejsca wykonywania usługi.  
7. W przypadku, gdy składającym ofertę jest podmiot nieposiadający tytułu prawnego do obiektu lub 

jakiegokolwiek innego prawa do swobodnego dysponowania obiektem na cele realizacji 
zamówienia (pośrednik), warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie do oferty 
potwierdzenia wstępnej rezerwacji wraz z informacją bezpośrednio od hotelu/obiektu o 
możliwości realizacji zamówienia w kwotach podanych w Ofercie Wykonawcy. 

8. Oferent związany jest ofertą przez okres 30 dni, od dnia złożenia oferty.  
9. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.  
10. Przy realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z Wykonawcą 

drogą mailową. Osoba do kontaktu: Marta Sobolewska, e-mail: marta.sobolewska@karr.pl  

http://www.karr.pl/
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11. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może zmienić termin zajęć lub zrezygnować z ich 
organizacji, o ile poinformuje o tym Wykonawcę najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed 
zaplanowanym terminem. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia 
finansowe wobec Zamawiającego – szczegółowe regulacje w tym zakresie zawarte zostaną 
w umowie.  

12. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone w oparciu o liczbę osób, które faktycznie wzięły 
udział w zajęciach. Informacja o dokładnej liczbie uczestników zostanie przez Zamawiającego 
przekazana nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem zajęć.  

13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają stosowanie kar 
umownych opisanych szczegółowo we wzorze umowy.  

 
 
IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Zajęcia praktyczne planowane są w terminie od 14.11.2022 r. do 16.11.2022 r. Zleceniodawca 
zastrzega sobie możliwość zmiany tego terminu. 
 
 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:  

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada ważną umowę ubezpieczenia obejmującą pokrycie 
wszelkich odszkodowań z tytułu szkód wynikłych z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, które mogą zaistnieć w związku z realizacją niniejszej umowy oraz posiada 
ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

3) Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia i zawarcia kolejnych umów 
ubezpieczeniowych na pokrycie odszkodowań z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności 
cywilnej na kolejne okresy zgodnie z czasem trwania umowy;  

4) dysponują niezbędnym zapleczem technicznym oraz kadrą gwarantującą rzetelne wykonanie 
zamówienia; w przypadku podmiotu nieposiadającego tytułu prawnego do obiektu, w którym 
zamówienie miałoby zostać zrealizowane lub jakiegokolwiek innego prawa do swobodnego 
dysponowania obiektem na cele realizacji zamówienia (pośrednik), Oferent przedłoży 
potwierdzenie wstępnej rezerwacji wraz z informacją bezpośrednio od hotelu/obiektu o 
możliwości realizacji zamówienia w kwotach podanych w Ofercie Wykonawcy; 

5) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie 
zamówienia; 

6) W trakcie oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferentów dokumentów potwierdzających 
spełnienie powyższych warunków.  

7) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą, 
oświadczenie potwierdzające, że nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, 
przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające 
w szczególności na:  

a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

8) Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
9) Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 

odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.  
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10) Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego.  

 
 
VI. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY  
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.  
2. Wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku 

postępowania ponoszą Wykonawcy.  
3. Cena oferty powinna być wskazana w postaci kwoty netto oraz brutto. W przypadku osób fizycznych 

cena obejmuje ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne również w części finansowanej 
przez Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi zarówno w chwili zawierania 
umowy jak również składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez 
Zamawiającego wynikające z ewentualnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Ofertę należy złożyć wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 10.10.2022 r., 
do godziny 15:00 w wersji elektronicznej poprzez email wraz plikami zawierającymi skany 
wypełnionych i podpisanych dokumentów lub osobiście w sekretariacie. 

5. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4 nie będą rozpatrywane.  
6. W toku oceny oferty, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość poprawiania w złożonej ofercie oczywistych omyłek 

pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z opisem 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.  

8. Oferty nie spełniające wymogów opisanych w niniejszym zapytaniu, podlegały będą odrzuceniu.  
 
 
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY  
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.  
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 

kryteria oceny ofert: Cena oferty – P(C) – waga 100% 
3. Zasady oceny za kryterium „Cena oferty” – P(C)  

Punkty za kryterium „Cena oferty” – maksymalnie 100 pkt – zostaną obliczone w następujący 
sposób: 

 
Pi(C)= (Cmin/Cx) x 100 

 
Gdzie: 

Pi(C)  - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena oferty” 
Cmin - najniższa Cena oferty brutto wśród ważnych i nieodrzuconych ofert 

Cx – Cena oferty brutto ocenianej oferty 
 
 
4. Przyjęta metoda przyznawania punktów będzie polegać na ocenie każdej oferty według 100 

punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza to ta, która otrzyma największą liczbę punktów. 
5. W sytuacji, gdy w postepowaniu złożone zostaną oferty, które podczas oceny otrzymają łącznie 

taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia 
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż oferowane w złożonych ofertach. 

 
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
           
1. Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
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− nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana 
za najkorzystniejszą,  

− zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,  

− nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,  

− negocjacji z Wykonawcą w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie 
odbiegać od założeń budżetowych projektu,  

− zmiany terminu realizacji zamówienia,  

− unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.  
 
 
1. Zamawiający, w zawiadomieniu o wyborze oferty, wskaże Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana, poprzez wskazanie nazwy, siedziby i ceny zamówienia wybranego Wykonawcy.  
2. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.  
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków świadczenia usługi zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ma prawo niezwłocznie odstąpić od Umowy.  
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płatne po Wykonaniu usługi, na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury VAT/Rachunku. Zamawiający ma 14 dni na uregulowanie płatności od 
momentu otrzymania od Wykonawcy poprawnie wystawionej faktury VAT/Rachunku po 
zakończeniu 3 dniowych zajęć praktycznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.  
6. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia wykonania umowy.  
7. Dodatkowych informacji w zakresie postępowania udziela Marta Sobolewska,  

e-mail: marta.sobolewska@karr.pl  
 
W załączeniu wzór oferty Wykonawcy 
* - jeżeli występuje potrzeba określenia terminu 

 

IX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, 
że: 

Administrator danych Administratorem Pani/Pana danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą 
w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, wpisana do KRS pod numerem 0000073772, 

NIP 611-010-69-61, REGON 230177996. 

 Dane kontaktowe Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora lub 
poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl 

Cele przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Wykształcenie nie zna 
granic” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska: 

- związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

- ewentualnego zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

- wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub osobę 
trzecią (np. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń); (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Okres przez który 
dane będą 
przechowywane 

Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

- przez czas niezbędny do udokumentowania przez administratora danych podjętych czynności w 
ramach realizacji projektu pn. „Wykształcenie nie zna granic” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
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INTERREG V-A Republika Czeska – Polska” w zakresie przygotowania i rozliczenia zapytania 
ofertowego, ewentualnego podpisania umowy oraz archiwizacji dokumentów zgodnie  z 
obowiązującymi w tym zakresie regulacjami i przepisami prawa. 

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie: 

- osobom lub podmiotom świadczącym  na rzecz administratora danych na podstawie odrębnej 
umowy: usługi informatyczne, księgowe, prawne, wsparcia technicznego i organizacyjnego w celu 
monitoringu, sprawozdawczości, audytu i archiwizacji dokumentacji realizowanego projektu (np. biuro 
rachunkowe, obsługa IT, obsługa prawna); 

- osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 

regulacje dotyczące danego projektu (np. partnerom projektu, podmiotom kontrolującym). 

Przekazywanie 
danych poza EOG 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza 
Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 RODO);  

- sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO); (skorzystanie z tego prawa przez osobę, której 

dane osobowe dotyczą, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia w zakresie niezgodnym z ustawą); 
- ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania 
ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na 
zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, 
zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać 
ograniczone.  

Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to 
zrobić  przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres 
iod@karr.pl 

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu 
decyzji 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
 

Informacja o 
dobrowolności 
podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne 
i  związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania 
określonych danych będzie brak możliwości przeprowadzenie oceny złożonej oferty oraz brak 
możliwości zawarcia ewentualnej umowy.   

W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której 
dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o 
których mowa w art. 14 rozporządzenia RODO.  

 
 
 
X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
Załączniki dołączone do zapytania ofertowego:  
 
1. Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym  
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy jaka zostanie zawarta z Wykonawcą  
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