Numer postępowania: 2/PP/RR

Kraków, dn. 5.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA POTRZEBY PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

Procedura odbywa się w ramach projektu pn. „Przystanek Przedszkolak II” numer projektu
RPMP.10.01.01-12-0033/17-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej dotyczącej
świadczenia usług dogoterapii. Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zwracamy się
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów
ustawy PZP ani też zapytania ofertowego w myśl zasady konkurencyjności według
Wytycznych programowych, w tym Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
I.

Zamawiający:

Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o.
ul. Kordiana 64a/112, 30-653 Kraków
NIP: 6793060938, REGON: 121490476
Kontakt: 12 633-60-00, 667 034 263, e-mail: biuro@mcwr.pl
II.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dogoterapii.
III.

Szczegóły dotyczące zamówienia:

1. Usługi świadczone będą na rzecz min. 40 dzieci z autyzmem, które są wychowankami
Niepublicznego Przedszkola „Przystanek Przedszkolak” i uczestniczą w projekcie
„Przystanek Przedszkolak II” , dalej zwanymi uczestnikami projektu.

2. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia będzie realizowane w okresie od
12 września 2017 roku – 31 sierpnia 2018 roku.
3. Usługi będą świadczone w wymiarze około 360 godzin lekcyjnych (z tego ok. 120h
w roku 2017, ok. 240 h w roku 2018).
4. Wykonawca musi być gotowy do świadczenia usług dogoterapii w wymiarze minimum 10
godzin lekcyjnych tygodniowo.
5. Usługi będą świadczone w godzinach pracy przedszkola.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w wymiarze ostatecznie ustalonym
przez Zamawiającego, a który będzie ustalony na podstawie harmonogramu
wyznaczonego przez Przedszkole.
7. Wykonawca musi spełniać poniższe warunki formalne:
 ukończony kurs dogoterapii dla osoby prowadzącej zajęcia,
 ukończony kurs dogoterapii dla psa/psów uczestniczącego/ych w zajęciach.
IV.

Miejsce świadczenia usług:
Siedziba Niepublicznego Przedszkola „Przystanek Przedszkolak”, tj. 30-002 Kraków, ul.
Prądnicka 10.

V.

Składanie propozycji cenowych:
a) forma:
pisemna tj. złożenie osobiście w sekretariacie Niepublicznego Przedszkola
„Przystanek Przedszkolak” przy ul. Prądnickiej 10 w Krakowie
lub elektroniczna, tj. wysłanie e-mailem skanu podpisanej propozycji cenowej na
adres e-mail: biuro@mcwr.pl – według wzoru formularza propozycji cenowej, który
stanowi załącznik do niniejszego zapytania (decyduje data wpływu)
b) termin: 11.09.2017 r. do godziny 17:00.

VI.

Informacje dodatkowe:
a) W celu zapewnienia porównywalności propozycji cenowych, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania ich propozycji cenowych.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcami rozmów
kwalifikacyjnych.
c) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego i nie może stanowić podstawy roszczeń wobec Zamawiającego.
d) Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
e) Cena zawarta w formularzu musi być wyrażona w kwocie brutto.
f) Oferenci nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami
pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym
rozeznaniem rynku, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania
oferty lub ewentualnych szkód.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną propozycję cenową.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania
przyczyny, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

i)
j)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia (po
wyborze).
Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Szczerbik, telefon 12 633-60-00, 667 034 263
e-mail: katarzyna.szczerbik@mcwr.pl, biuro@mcwr.pl

Kraków, dnia 5.09.2017 r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz propozycji cenowej

