ZAPYTANIE OFERTOWE, nr 1/2018 r.
z dnia: 14.04.2018 r.

Zapytanie

ofertowe

dotyczące

wyboru

wykonawców

usług

z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w
ramach Projektu: „Nasza Solidarność”, realizowanego w ramach dotacji z
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu ASOS
ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Idee Społeczne FIDEES
Dziewuliny 59A
97-306 Grabica
Adres biura: Łódź ul. Piłsudskiego 150/152 (siedziba WTBS p. 37 III p.)
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze

zamówienie

jest

finansowane

toczy

się

w

oparciu

o

zasadę

konkurencyjności.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia, noclegów, sali szkoleniowej,
ubezpieczenia NNW dla uczestników 4 szkoleń na terenie Łodzi.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Wspólny

Słownik

Zamówień

(CPV):

55000000-0

usługi

hotelarskie,

restauracyjne i handlu detalicznego
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zapewnienie noclegów i wyżywienia, sali szkoleniowej oraz ubezpieczenia NNW dla
czterech 17- osobowych grup w okresie:
1 grupa 7-9 maja 2018
2 grupa 9-11 maja 2018
3 grupa 21 -23 maja 2018
4 grupa 23-25 maja 2018
1. Zakres zamówienia:
1) zapewnienie 40 noclegów dla każdej z grup szkoleniowych w pokojach 2
osobowych o standardzie minimum trzy gwiazdkowego hotelu
2) zapewnienie wyżywienia dla czterech 17 osobowych grup w zakresie śniadań (w
formie szwedzkiego stołu), obiadów (zupa, II danie, deser, kompot), kolacji (w tym 1
uroczysta) oraz 2 przerw kawowych (kawa, herbata, napoje, kruche ciasteczka) w
ciągu 1 dnia szkoleniowego
3) zapewnienie Sali szkoleniowej dla czterech 17 osobowych grup wyposażonej w
stoły, krzesła, tablicę flipchart, rzutnik, laptop
4) zapewnienie ubezpieczenia NNW dla uczestników szkoleń
2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Rozliczenie z Wykonawcą


Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odbywać na podstawie ceny podanej w
treści oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.



Cena za usługę podana przez Oferenta powinna obejmować wszystkie koszty
związane z jej wykonaniem



Kwota do zapłaty będzie równoznaczna z rzeczywistym zakresem realizacji
zamówienia, tj.: kwota brutto przypadająca na 1 osobę X liczba osób
korzystających = łączny koszt wynagrodzenia.



Rozliczenie za wykonanie usługi będzie odbywać się po zakończeniu każdego ze
szkoleń.



Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosić
będzie do 30 dni, liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.



Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekraczającej
wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z powodów nieobjętych karą
umowną.



Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy
w zakresie:
 Terminu realizacji umowy;
 Ostatecznej liczby Uczestników projektu w ramach umowy;
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie poniższe
warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
b) dysponują

odpowiednim

potencjałem

technicznym

oraz

osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia;
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
c) Posiada dostępność czasową zapewniającą wykonanie zamówienia.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

d) nie są powiązani z Zamawiającym
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
Oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
2) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie
z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów
wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej
wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna zawierać:
a. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę, zgodnie z wzorem, stanowiącym
załącznik nr 1 do oferty oraz dołączyć oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3 i 4 do oferty.
b. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem,
d. Poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane,
e. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez Oferenta,
f. Wszystkie dokumenty załączone przez Oferenta do oferty w postaci kopii muszą
zostać potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem i opatrzone datą,
g. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić
napis: „Oferta dot. Zapewnienia wyżywienia, noclegów, sali szkoleniowej,
ubezpieczenia NNW dla uczestników 4 szkoleń na terenie Łodzi.” oraz podać
nazwę Oferenta i adres korespondencyjny lub przesłać w formie scanu na adres
mailowy mailto: anna.dudek-lisowska@fidees.org
h. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na etapie oceny ofert możliwość zwrócenia się
do Oferenta, w przypadku co do którego zachodzi wątpliwość co do potencjału i
możliwości realizacji zamówienia, aby udzielił wyjaśnień, w tym przedstawił dowody
potwierdzające potencjał do realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny
wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń,
danych i informacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zapytania
ofertowego bez podania przyczyny.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

A. Cena
B. Kryterium merytoryczne – standard hotelu,
Poszczególnym kryteriom przyznano następujące wagi:
A. Cena – 90%
B. Kryterium merytoryczne - 10% - standard hotelu
Punktacja końcowa dla oferenta będzie obliczana według następującego wzoru:
K = (A x 90%) + (B x 10%)
Gdzie:
K - uzyskana sumarycznie liczba punktów przez poszczególnych oferentów
A - liczba punktów uzyskanych za kryterium: cena
B - liczba punktów uzyskanych za kryterium merytoryczne: standard hotelu
OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM CENA
A - liczba punktów za kryterium cena
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt za kryterium „A”
natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

A = (Am / Ac) x 100 pkt

gdzie:
Am - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert dopuszczonych do oceny
Ac - cena oferty badanej
OPIS SZCZEGÓŁOWY DLA KRYTERIUM standard hotelu
W ramach kryterium, oceniane będzie doświadczenie zawodowe oferenta, wg.
następującej punktacji:
Liczba punktów

Standard hotelu
Hotel trzygwiazdkowy

0

Hotel czterogwiazdkowy i więcej

10

W ramach kryterium, oferent może uzyskać maksymalnie 10 pkt.
6. INFORMACJA O WYKLUCZENIACH Z MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający wyklucza z udziału w procedurze naboru ofert podmioty z nim
powiązane w sposób osobowy lub kapitałowy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z
przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa

w

linii

powinowactwa

drugiego

prostej,
stopnia

pokrewieństwa
w

linii

drugiego

bocznej

lub

stopnia
w

lub

stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU I FORMY ZŁOŻENIA
OFERTY:

1. Oferta może zostać złożona osobiście, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą
kurierską na adres biura projektu podany poniżej, lub drogą elektroniczną.
Fundacja Idee Społeczne FIDEES Łódź ul. Piłsudskiego 150/152 p. 37 III p.
2. Dopuszczamy możliwość składania ofert drogą elektroniczną na adres mailowy:
anna.dudek-lisowska@fidees.org, z uwzględnieniem, że oferta musi zostać
przesłana w dobrej jakości umożliwiającej odczytanie oferty i wszystkich
dokumentów dołączonych do niej oraz w odpowiedniej kolejności, zgodnie z
numerami stron oferty.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 2018-04-20. Za datę złożenia oferty uznaje się
datę złożenia oferty bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w godzinach
pracy Fundacji (godz. 10 – 14) do dnia 20.04.2017 r., doręczenie oferty za
pomocą operatora pocztowego lub kuriera w godzinach pracy Fundacji (1014) do dnia 21.04.2018 r. lub przesłanie oferty pocztą elektroniczną do dnia
21.04.2018 r. do godziny 23.59.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 21.04.2018r.
o godzinie 10.00.
5. Ogłoszenie wyników i poinformowanie Oferentów o wyniku postępowania nastąpi
po zweryfikowaniu złożonych ofert pod względem formalnym (kryteria dostępu),
podliczeniu punktów uzyskanych przez złożone oferty.
6. Zamawiający upubliczni informację o wyniku na stronie: www.fidees.org
7. Zamawiający po zakończeniu wyboru wykonawców (jeżeli taki nastąpi)
niezwłocznie skontaktuje się z wybranymi Wykonawcami w celu podpisania
umowy i realizacji usługi.
8. Sposób kontaktu z Wykonawcą – pisemny, drogą e-mailową: anna.dudeklisowska@fidees.org
9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Anna
Dudek - Lisowska

