
  

  

  

Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na realizację wyżywienia                        

i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych  dla 45 

uczestników w dniach 21.08-31.08.2022 r.  

  

1. Nazwa i adres zamawiającego   

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie ul. 

Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik  

2. Opis zamówienia   

Przedmiotem zamówienia jest zapewnianie wyżywienia i zakwaterowania podczas 

obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych dla 45 uczestników (razem z kadrą) w 

dniach 21.08-31.08.2022 r. w Beskidzie Śląskim.  

Zakwaterowanie w pokojach 1,2,3 maksymalnie 4 osobowych z pełnym węzłem 

sanitarnym z zachowaniem minimum 4 m
2
 powierzchni noclegowej. Wskazane, aby był 

to jeden budynek, nie wyższy niż dwupiętrowy.   

Wyżywienie podawane w stołówce ośrodka, trzy posiłki dziennie + podwieczorek, który 

może być wydawany przy obiedzie. Śniadania i kolacje wydawane w postaci 

„szwedzkiego” stołu.   

Ważne aby wszystkie posiłki były przygotowane w kuchni ośrodka stanowiącą 

integralną część stołówki. Wszystkie jadłospisy powinny być zgodne z normami 

żywieniowymi i ustalane z kierownikiem obozu.  

3. Specyfikacja innych bardzo ważnych warunków zamówienia, istotnych   

z punktu widzenia realizacji programu obozu, sprzęt i obiekty sportowe, będące 

do dyspozycji uczestników obozu.  

• Dostęp do hali sportowej o minimalnych wymiarach 20 x 10 m, najlepiej  w 

kompleksie ośrodka, minimum dwa razy po 1,5 godziny każdego dnia (pierwsze 

zajęcia  w przedziale czasowym od 9:00 do 13:00 oraz drugie zajęcia od 15:00 do 

18:00)  



• Dostęp do boiska piłkarskiego o minimalnych wymiarach 36 x 18 m, najlepiej  w 

kompleksie ośrodka minimum dwa razy po 1,5 godziny każdego dnia (pierwsze 

zajęcia  w przedziale czasowym od 9:00 do 13:00 oraz drugie zajęcia od 15:00 do 

18:00)  

• Atlas do ćwiczeń siłowych   

• Dostęp do boiska do siatkówki plażowej – minimum raz dziennie 1,5 godziny.  

• Stół do tenisa stołowego  

• inne dodatkowe atrakcje  

4. Sposób przygotowania oferty  

• Oferta powinna być przesłana na formularzu (załącznik nr 1) w języku polskim, 

zawierającą wycenę przedmiotu zamówienia, podpisaną przez osobę upoważnioną.  

Oryginał na adres zamawiającego, lub skan dokumentu przesłany na adres e-mail: 

slaskiedyr@olimpiadyspecjalne.pl  

• Wykonawca składa tylko jedną ofertę i ponosi wszelkie koszty związane z jej 

opracowaniem, niezależnie od wyniku postępowania.  

• Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca 

składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania.  

• Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub 

osobowych (załącznik nr 2)  

• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych   

• Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2022r.  

5. Warunki udziału w postępowaniu  

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę           

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do 

wykonania tego zamówienia, zgodnym z posiadanymi uprawnieniami określonej 

działalności.   

6. Kryteria dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty  

• Ocenie pozostaną tylko te oferty, które zostaną złożone w wyznaczonym terminie           

i spełnią wymagania formalne.  



• Podstawowym kryterium wyboru jest oferowana cena w stosunku do jakości 

przedmiotu zamówienia, w korelacji z kryteriami określonymi w punkcie 3 oferty,  a 

także z ewentualnymi dodatkowymi atrakcjami zaproponowanymi przez oferenta.  

• W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić od Wykonawcy stosownych 

wyjaśnień i uzupełnień dotyczących złożonych treści.  

• Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na naszej stronie 

internetowej www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl  

7. Uwagi końcowe i unieważnienie postępowania  

Wycena ma charakter orientacyjny i jest podstawą do przeprowadzenia dalszych 

negocjacji dlatego w żadnym stopniu nie może być zobowiązująca. Zastrzegamy sobie 

możliwość kontaktu tylko z jednym, wybranym oferentem, którego oferta okaże się 

najatrakcyjniejsza. Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących 

zawarcia umowy/realizacji zamówienia.  

Zamawiający może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyny.             

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi jego kosztów.  
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