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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138136
Dotyczy: wyboru dostawcy usługi noclegowej i cateringowej oraz wynajmu sal na szkolenia dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu „Aktywnie w tworzeniu prawa!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Założono w dwóch terminach przeprowadzenie 2 szkoleń dla łącznie 40 uczestników. Przewidziano 2
x 4 dni szkoleniowe średnio po 7,5 godzin dziennie.
Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa i okolice
Oferent jest zobowiązany dopuszczać możliwość zmiany daty dostawy usługi noclegowej
i cateringowej oraz wynajmu sal w ramach przedstawianego harmonogramu szkoleń na wniosek
Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Informacja o zmianie terminu
zostanie przekazana Oferentowi najpóźniej na 14 dni przed planowanym pierwotnie terminem
rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku Oferent o nowym terminie szkolenia poinformowany
zostanie najpóźniej na 21 dni przed jego rozpoczęciem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówionych usług (zgodnie z ilością
uczestników szkoleń, którzy nie wyrażą chęci/zgody przyjazdu na szkolenie we wskazanej lokalizacji).
Ze względu na specyfikę projektu oraz odległość dzielącą uczestników projektu od planowanego
miejsca prowadzonych szkoleń przewiduje się zmniejszenie liczby dostawy usługi noclegowej i
cateringowej oraz wynajmu sal w stosunku do możliwości ich maksymalnego wykorzystania. W
związku z powyższym Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie wykorzystane
noclegi, catering, przerwy kawowe oraz sale.

Oferta będzie obejmowała następujące maksymalne składowe:
1. Noclegi ze śniadaniem dla trenerów i uczestników szkoleń
(data I: 24-27.10.2018, data II: 14-17.11.2018)
pokoje 2 osobowe x 3 noclegi ze śniadaniem (maksymalnie dla 20 osób)
2. Sala dydaktyczna na zajęcia (data I: 24-27.10.2018, data II: 14-17.11.2018)
1 grupa x 30 godzin (4 dni średnio po 7,5 godziny)
3. Wyżywienie podczas zajęć (data I: 24-27.10.2018, data II: 14-17.11.2018)
a) 4 przerwy kawowe na szkoleniach dla 20 osób każda
b) 3 obiady dla 20 osób każdy
c) 3 kolacje dla 20 osób każda
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną infrastrukturę
do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy składający ofertę muszą spełniać poniższe minimalne
wymagania:
a) posiadają obiekt 3* lub standard 3*
b) obiekt znajduje się na terenie województwa mazowieckiego
c) obiekt posiada salę, przystosowaną do przeprowadzenia szkolenia i dysponuje odpowiednim
sprzętem (wielkość sali pozwalająca na ustawienie stołów 25 uczestników w podkowę; sala
wyposażona w stoły, krzesła (fotele), projektor, ekran projekcyjny, tablica typu Flip chart,
stały bezprzewodowy dostęp do Internetu;
d) obiekt posiada odpowiednią bazę noclegową (minimum 11 pokoi dwuosobowych oraz 2
jednoosobowe)
e) Wykonawca zapewnia uczestnikom stały dostęp do Internetu zarówno w salach
dydaktycznych, jak i w zajmowanych przez uczestników i trenerów pokojach.
Zamawiający w dniu 19.09.2018r. umieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138136
Wpłynęło 8 ofert:
Oferta nr 1: INTOUR POLSKA SP. Z O.O., Warszawa
Oferta złożona w dniu 21 września 2018
Oferta nr 2: MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCKA, Warszawa
Oferta złożona w dniu 21 września 2018

Oferta nr 3: CKR Promenada, Białobrzegi
Oferta złożona w dniu 25 września 2018
Oferta nr 4: UpHotel Sp. z o.o., Jelenia góra
Oferta złożona w dniu 27 września 2018
Oferta nr 5: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Serock
Oferta złożona w dniu 28 września 2018 r.
Oferta nr 6: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Sp. z o.o., Warszawa
Oferta złożona w dniu 28 września 2018 r..
Oferta nr 7: OMIKRON Sp. z o.o., Stare Babice
Oferta złożona w dniu 28 września 2018 r.
Oferta nr 8: Hotel i Restauracja Relaks Stanisław Niziołek, Wola Ducka
Oferta złożona w dniu 28 września 2018 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteria wyboru oferty to: cena, dodatkowe udogodnienia dla uczestników, dodatkowe możliwości
sprzętowe, spełnianie klauzul społecznych


Cena: 0–70 pkt,

Kryterium Cena (C) będzie oceniane w wyniku porównania najniższej ofertowanej ceny (Cmin)
z ceną podaną w ocenianej ofercie (Cof), tj: C = Cmin / Cof x 70 pkt
Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie
należne podatki, obciążenia i koszty. Oferent może uzyskać maksymalnie 70 pkt.


Dodatkowe udogodnienia dla uczestników 0–30 pkt,
a) Wykonawca oferuje uczestnikom każdego szkolenia bezpłatny dozorowany parking dla
samochodów osobowych – 5 pkt
b) Wykonawca oferuje uczestnikom każdego szkolenia co najmniej jedno bezpłatne dodatkowe
spotkanie integracyjne z poczęstunkiem – 10 pkt,
c) Wykonawca spełnia wymogi dostępu we wszystkich pomieszczeniach dla osób z
niepełnosprawnością – 15 pkt

WYBRANY WYKONAWCA:
Komisja Wyboru Ofert dokonała analizy złożonych ofert na realizację zamówienia, z następującym
wynikiem:

Wzór:
l.p.

Nazwa oferenta

Data wpłynięcia oferty/godzina

Wynik w pkt.
Wynik = Cena + parking + spotkanie + dostęp dla osób z niepełnosprawnością
1. INTOUR POLSKA SP. Z O.O., Warszawa, data wpłynięcia oferty: 21.09.2018
Cena = 31,85 pkt
Parking = 5 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 15 pkt
Wynik= 61,85 pkt
Oferta przyjęta
2. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCKA, Warszawa, data wpłynięcia oferty: 21.09.2018
Cena = 25,92 pkt
Parking = 0 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 15 pkt
Wynik= 40,92 pkt
Oferta przyjęta
3. CKR Promenada, Białobrzegi, data wpłynięcia oferty: 25.09.2018
Cena = 64,13 pkt
Parking = 5 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 0 pkt
Wynik= 79,13 pkt
Oferta przyjęta
4. UpHotel Sp. z o.o., Jelenia góra, data wpłynięcia oferty: 27.09.2018
Oferta odrzucona z przyczyn formalnych – poza miejscem realizacji zamówienia
5. Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Serock, data wpłynięcia oferty: 28.09.2018
Cena = 70 pkt
Parking = 5 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 15 pkt
Wynik = 100 pkt
Oferta przyjęta

6. Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Sp. z o.o., W-wa, data wpłynięcia oferty: 28.09.2018
Cena = 30,53 pkt
Parking = 5 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 15 pkt
Wynik = 50,53 pkt
Oferta przyjęta
7. OMIKRON Sp. z o.o., Stare Babice, data wpłynięcia oferty: 28.09.2018
Cena = 31,94 pkt
Parking = 5 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 15 pkt
Wynik = 61,94 pkt
Oferta przyjęta
8. Hotel i Restauracja Relaks Stanisław Niziołek, Wola Ducka, data wpłynięcia oferty: 28.09.2018
Cena = 45,34 pkt
Parking = 5 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Dostęp dla osób z niepełnosprawnością = 15 pkt
Wynik = 75,35 pkt
Oferta przyjęta
Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, wybrana została następująca oferta:
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Serock
Protokół sporządzono dnia 2.10.2018r.

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego

Beata Ambroziewicz
Warszawa, dnia 2.10.2018r.

