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PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161719
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 trzech terminach przeprowadzenie 3 szkoleń dla łącznie 60 uczestników + 4 osoby
(trenerzy oraz koordynator). Przewidziano 3 x 4 dni szkoleniowe średnio po 7,5 godzin dziennie.
Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa i okolice do max. 50 km
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: 3-6.04.2019, data II: 22-25.05.2019, data III: 25-28.09.2019)
pokoje 2 osobowe x 3 noclegi ze śniadaniem (średnio dla 24 osób)
Informacje dodatkowe:
1. Nocleg przysługuje uczestnikom zakwalifikowanym przez Zamawiającego jako uprawnionym
do noclegu zgodnie z warunkami udziału w projekcie, przy czym zakłada się, że nie wszystkie
z 20 osób będą uprawnione do skorzystania z noclegu w miejscu prowadzenia szkoleń.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji uczestnictwa w szkoleniu nieparzystej liczby osób pod
względem płci, Oferent zapewni pokój jednoosobowy dla Kobiety lub Mężczyzny,
w zależności od potrzeb.
3. Zapotrzebowanie na ilość noclegów będzie przekazywane Oferentowi najpóźniej na 4 dni
przed planowanym w harmonogramie szkoleniem, jednakże w szczególnych przypadkach
Oferent dopuszcza możliwość modyfikacji ilości noclegów/posiłków w dniu rozpoczęcia zajęć
po przyjeździe wszystkich uczestników. Zamawiający dokona zapłaty jedynie za faktycznie
wykorzystane noclegi/posiłki.
4. Śniadanie zostanie zorganizowane w postaci „szwedzkiego stołu” wraz z gorącymi napojami
kawa, herbata czarna, herbaty smakowe, z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier oraz wodą
mineralną i sokiem, przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków bezmięsnych
(wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.)

2. Sala dydaktyczna na zajęcia (data I: 3-6.04.2019, data II: 22-25.05.2019, data III: 25-28.09.2019)
1 grupa x 30 godzin (4 dni średnio po 7,5 godziny)
Oferent zapewnia dostępność jednej sali, która pomieści średnio 20 uczestników plus
trenerzy i organizatorzy (minimum 24 osoby, maksymalnie 30) przy układzie stołów typu
podkowa. Należy zapewnić flipcharta, osobny stolik dla trenera oraz rzutnik z ekranem
projekcyjnym. W sali należy zapewnić stały dostęp do Internetu.
Sala szkoleniowa musi znajdować się w kompleksie budynków, w którym realizowana będzie
usługa hotelowa i gastronomiczna.
3. Wyżywienie podczas zajęć (data I: 3-6.04.2019, data II: 22-25.05.2019, data III: 25-28.09.2019)
a) 4 przerwy kawowe na szkoleniach dla średnio 24 osób każda
b) 3 obiady dla średnio 24 osób każdy
c) 3 kolacje dla średnio 24 osób każda

Informacje dodatkowe:
1. Liczba przerw kawowych dla każdej osoby podczas jednego szkolenia – 4 (każdego z 4 dni
szkoleniowych w trakcie zajęć po uzgodnieniach z Zamawiającym).
2. Każdy obiad składać się ma z dwóch dań, deseru i soku oraz wody mineralnej. Posiłki będą
takie same dla wszystkich uczestników przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków
bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.).
3. Kolacja składać się ma z dania ciepłego, zimnych przekąsek, gorącego napoju (kawa
i herbata), wody mineralnej oraz soku przy zastrzeżeniu konieczności podania posiłków
bezmięsnych (wegetariańskich/wegańskich/koszernych/itp.).
4. Przerwa kawowa składać się ma z gorących napojów (kawa, herbata czarna, herbaty
smakowe), z dodatkami: mleko/śmietanka, cukier, wody mineralnej, soków oraz owoców,
ciast, ciastek oraz słonych przekąsek.
5. Harmonogram godzinowy posiłków i przerw kawowych podporządkowany będzie pod
wymagania Zamawiającego.
6. Menu poszczególnych posiłków ustala Wykonawca z zastrzeżeniem punktów 1 do 5, przy
akceptacji Zamawiającego.
7. Całość dostarczonych usług powinna znajdować się w jednym budynku.
8. Wszystkie usługi powinny być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do
pokoi znajdującycy się na piętrach powinna dojeżdżać winda.
Zamawiający w dniu 21.01.2019 r. umieścił zapytanie ofertowe na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161719
Wpłynęło 12 ofert:
Oferta nr 1: MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCKA, Warszawa
Oferta złożona w dniu 28 stycznia 2019
Oferta nr 2: Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło, Serock
Oferta złożona w dniu 29 stycznia 2019
Oferta nr 3: Noce i Dnie, Hotel i restauracja, Alicja Barbara Milewska, Konstancin-Jeziorna
Oferta złożona w dniu 29 stycznia 2019
Oferta nr 4: INVEST4ELITE Sp. z o.o. – Centrum Biznesowe Fort, Warszawa
Oferta złożona w dniu 29 stycznia 2019
Oferta nr 5: SATORIA GROUP S.A., Warszawa
Oferta złożona w dniu 29 stycznia 2019
Oferta nr 6: Omikron Sp. z. o.o., Kampinos
Oferta złożona w dniu 30 stycznia 2019

Oferta nr 7: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Sp. z o.o., Warszawa
Oferta złożona w dniu 30 stycznia 2019
Oferta nr 8: SD Company Sara Dewerenda, Myszków
Oferta złożona w dniu 31 stycznia 2019
Oferta nr 9: UpHotel Sp. z o.o., Jelenia Góra
Oferta złożona w dniu 1 lutego 2019
Oferta nr 10: Silver-bird Events Natalia Gołąb, Jelenia Góra
Oferta złożona w dniu 1 lutego 2019
Oferta nr 11: 4 Żywioły Falenty, Raszyn
Oferta złożona w dniu 1 lutego 2019
Oferta nr 12: TCW PL Sp. z o.o., Warszawa
Oferta złożona w dniu 1 lutego 2019

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


Cena: 0–80 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 80 pkt.


Dodatkowe udogodnienia dla uczestników 0–20 pkt,

a) Wykonawca oferuje uczestnikom każdego szkolenia bezpłatny dozorowany parking dla
samochodów osobowych – 10 pkt
b) Wykonawca oferuje uczestnikom każdego szkolenia co najmniej jedno bezpłatne dodatkowe
spotkanie integracyjne z poczęstunkiem – 10 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 integracyjne
1. MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCKA, Warszawa, data wpłynięcia oferty: 28.01.2019
Cena = 41,25 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Wynik= 51,25 pkt
Oferta przyjęta
2. Pan Tadeusz s.c. Marzena i Tadeusz Szmurło, Serock, data wpłynięcia oferty: 29.01.2019
Cena = 45,96 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Wynik= 65,96 pkt
Oferta przyjęta
3. Noce i Dnie, Hotel i restauracja, Alicja Barbara Milewska, Konstancin-Jeziorna, data wpłynięcia
oferty: 29.01.2019
Cena = 40,53 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Wynik= 50,53 pkt
Oferta przyjęta
4. INVEST4ELITE Sp. z o.o. – Centrum Biznesowe Fort, Warszawa , data wpłynięcia oferty: 29.01.2019
Cena = 80 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Wynik= 100 pkt
Oferta przyjęta
5. SATORIA GROUP S.A., Warszawa, data wpłynięcia oferty: 29.01.2019
Cena = 65,34 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Wynik = 75,34 pkt
Oferta przyjęta

6. OMIKRON Sp. z o.o., Stare Babice, data wpłynięcia oferty: 30.01.2019
Cena = 62,72 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Wynik = 82,72 pkt
Oferta przyjęta
7.Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Sp. z o.o., W-wa, data wpłynięcia oferty: 30.01.2019
Cena = 51,28 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Wynik = 61,28 pkt
Oferta przyjęta
8. SD Company Sara Dewerenda, Myszków, data wpłynięcia oferty: 31.01.2019
Cena = 71,43 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Wynik = 81,45 pkt
Oferta przyjęta
9. UpHotel Sp. z o.o., Jelenia Góra, data wpłynięcia oferty: 1.02.2019
Oferta odrzucona, brak spełnionego kryterium bazowego – dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami
10. Silver-bird Events Natalia Gołąb, Jelenia Góra, data wpłynięcia oferty: 1.02.2019
Cena = 60,27 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 0 pkt
Wynik = 70,27 pkt
Oferta przyjęta
11. 4 Żywioły Falenty, Raszyn, data wpłynięcia oferty: 1.02.2019
Cena = 75,04 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Wynik = 95,04 pkt
Oferta przyjęta
12. TCW PL Sp. z o.o., Warszawa, data wpłynięcia oferty: 01.02.2019
Cena 60,04 pkt
Parking = 10 pkt
Spotkanie = 10 pkt
Wynik = 80,04 pkt
Oferta przyjęta

Na podstawie kryteriów Wyboru Ofert, wybrana została następująca oferta:
INVEST4ELITE Sp. z o.o. – Centrum Biznesowe Fort, Warszawa
Protokół sporządzono dnia 4.02.2019r.

Zatwierdzam w imieniu Zamawiającego

Beata Ambroziewicz
Warszawa, dnia 4.02.2019 r.

