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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/PSORB/2016 

z dnia 14-03-2016r. 

 

Zamawiający Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia 

usług hotelarskich dla realizatorów projektu (tj. trenerów szkoleń, osób obsługujących szkolenia i koordynatorów 

projektu) „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej” (nr umowy 525/2015/Wn50/EE-ee/D) 

realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Zamawiający: Krajowe Stowarzyszenie inicjatyw 

2. Adres Zamawiającego: 04-088 Warszawa, ul. Majdańska 9 lok. 62  

3. Strona www Zamawiającego: www.ksi.org.pl 

4. Adres poczty elektronicznej: ksi@ksi.org.pl 

5. Tel. +48 734-44-34-14, fax 22 771-81-89 

6. Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Kraszewska, tel. +48 734-44-34-14 

7. Data upublicznienia ogłoszenia: 14-03-2016r. 

8. Miejsce publikacji ogłoszenia: 

8.1 Strona internetowa Zamawiającego: www.ksi.org.pl – 14-03-2016r. 

9. Termin składania ofert: 22-03-2016r. do godz. 10.00 

10. Tryb postępowania: Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.                            

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (kod CPV): 

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich dla realizatorów projektu (tj. trenerów szkoleń, 

osób obsługujących szkolenia i koordynatorów projektu) „Północna Strategia Ochrony Różnorodności 

Biologicznej” (nr umowy 525/2015/Wn50/EE-ee/D) realizowanego ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

2. Termin realizacji usług obejmuje okres od 20 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. Wykonawca w tym okresie 

będzie świadczył usługi zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego. Zamawiający 

każdorazowo potwierdzać będzie termin oraz dokładną liczbę osób - realizatorów projektu na co najmniej 5 

dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu postępowania. 

3. Zamówienie będzie obejmować 272 osobo/noclegi, w tym: 

3.1 108 osobo/noclegów realizowanych w ramach paneli edukacyjnych dla samorządowców;  

3.2 108 osobo/noclegów realizowanych w ramach paneli edukacyjnych dla nauczycieli; 

3.3 24 osobo/noclegi realizowane w ramach paneli edukacyjnych dla uczniów; 

3.4 32 osobo/noclegi realizowane w ramach paneli edukacyjnych dla mieszkańców.  
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4. Miejsce realizacji usług to obiekty gwarantujące przeprowadzenie w nich wszystkich elementów zamówienia 

łącznie, usytuowane na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i warmińsko 

- mazurskiego. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia minimum jednej lokalizacji w każdym 

województwie. Obiekty powinny być położone w miejscach ekologicznych do których można łatwo dotrzeć 

komunikacją publiczną. Obiekty powinny być dostosowane do osób z niepełnosprawnościami w tym 

niepełnosprawnością ruchową. 

5. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wszystkich n/w elementów: 

5.1 usługa hotelarska obejmująca maksymalnie 272 osobo/noclegów w obiektach o standardzie 

maksymalnie hotelu 3* wraz ze śniadaniem w pokojach 1 osobowych z łazienką zgodnie                                          

z Rozporządzeniem z dnia 19 sierpnia 2004r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U.06.22.169 z późn. zm.). 

Minimalne wyposażenie pokoju: TV, dostęp do sieci Internetowej. Minimalne wyposażenie łazienki: 

ręczniki, podstawowe kosmetyki, suszarka do włosów. Śniadanie musi składać się z dania zimnego oraz 

ciepłego wydawanego porcjowo lub w formie „szwedzkiego stołu” w czasie trwania zamówienia. Danie 

zimne: co najmniej 3 rodzaje pieczywa, masło, wędliny, ser żółty, twaróg, dżem/konfitura, jogurt, co 

najmniej 3 rodzaje warzyw, owoce, mleko, musli. Dania gorące do wyboru: jajecznica/jajka sadzone, 

parówki/kiełbaski/boczek lub inne. Herbata, kawa, woda mineralna, sok owocowy, cukier, cytryna, 

mleczko do kawy. Dokładne menu zostanie ustalone z Zamawiającym.  

6. Zamawiający zastrzega, iż ilość usług może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od 

zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników i uczestniczki projektu o czym Wykonawca zostanie 

niezwłocznie poinformowany. 

7. Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli zarówno przez pracownika Zamawiającego, jak                                       

i przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej w zakresie prawidłowej realizacji usługi w tym ich ilości i jakości. 

8. Oferent w ramach sporządzania oferty zobowiązany jest do podania ceny za każdą usługę z uwzględnieniem 

wszystkich kosztów w tym podatku VAT. Wynagrodzenie płatne będzie po zrealizowaniu usługi. Wszystkie 

koszty związane z przedmiotem zamówienia ponosi Oferent i powinny one zostać ujęte w ofercie. 

9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

10. W ramach postępowania zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Z wybranym 

Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (zwrotu ofert). 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zapoznali się z treścią zapytania i nie wnoszą do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania usług będących przedmiotem 

zamówienia i spełniają warunki dotyczące:  

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie. 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie. 

3. Posiadania niezbędnego potencjału technicznego oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie 

należy złożyć oświadczenie. 
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5. Oferent zostanie wykluczony z możliwości realizacji zamówienia jeżeli jest powiązany z Zamawiającym 

osobowo lub kapitałowo. 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: 

 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinno być wykazane na dzień i termin składania ofert. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium 

„spełnia-nie spełnia” w oparciu o treść oferty złożonej przez Oferenta oraz wymaganych załączników. Z treści 

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki podmiotowe Oferent spełnił. 

Oferent niespełniający chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu zostaje wykluczony z postępowania, 

zaś jego oferta będzie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. 

 

VI. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU.  
1. Oferent powinien przedstawić formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz 

informację o Wykonawcy - stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy                               

w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 

3. Wykonawca powinien przedstawić oświadczenie o braku powiazań osobowych lub kapitałowych w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERT, SPOSÓB OCENY KRYTERIÓW 
1. Oceniając złożone oferty Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszą ofertą Oferenta spełniającego 

warunki określone z zapytaniu ofertowym. 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

3. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak oferty, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość 

ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. 

4. Ocenie będą podlegały następujące kryteria: 

4.1 cena – waga 100% (maksymalnie możliwych do uzyskania 100pkt.); 
5. W zakresie kryterium cena. Ocena według wzoru gdzie: C - liczba punktów za cenę 

 

         Najniższa oferowana Cena brutto 

C = ------------------------------------------------------ x 100 %.  

               Cena brutto oferty badanej  
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Punkty przyznawane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie możliwych do uzyskania jest 

100,00 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. Maksymalnie 

można uzyskać 100% (1%=1pkt.) 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu 

na złożenie ofert o tej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy złożyli oferty do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Jeżeli 

zostaną złożone ważne oferty przewyższające kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 2 i informacji o Wykonawcy 

załącznik nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. Komplet załączników i dokumentów opisanych w pkt. VI wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu.                               

W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia. 

4. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki 

lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę 

upoważnioną. 

6. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie 

koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres trwania 

umowy. 

7. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert. 

8. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą 

być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem przez Oferenta (osobę/osoby 

upoważnione). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY 
Ofertę złożyć należy do dnia 22-03-2016r.  do godz. 10.00. 

1. osobiście - w biurze Zamawiającego Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Poniatowskiego 109, Zielonka 05-

220 w dni robocze w godzinach pracy, w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 01/PSORB/2016” Nie 

otwierać przed terminem otwarcia ofert, 

2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw, ul. Poniatowskiego 109, 

Zielonka 05-220 (decyduje data i godzina wpływu), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe                              

nr 01/PSORB/2016” Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, 

3. dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem faksu: 22 771 81 89 lub poczty elektronicznej: 

ksi@ksi.org.pl, z podaniem numeru zamówienia 01/PSORB/2016 w temacie maila. 
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Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Oferenta. 

Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania 

ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                            

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.  

 

X. ODRZUCENIE OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA. 
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. Treść oferty będzie niezgodna z zapytaniem. 

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert. 

3. Będzie zawierała rażąco niską cenę. 

4. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

5. Zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 

 

Zamawiający poinformuje Oferentów o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na swojej stronie 

internetowej www.ksi.org.pl oraz poprzez wysłanie informacji do każdego Oferenta, który złożył ofertę. 

 

XI. OPIS WARUNKÓW ZMIANY UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub wynikły            

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany mogą 

dotyczyć: omyłek pisarskich, zmiany danych teleadresowych, terminu realizacji przedmiotu umowy, zaistnienia 

siły wyższej, łącznej liczby usług hotelarskich i cateringowych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu postępowania, zasad płatności. O zmianach 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zmiany zostaną 

wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

 

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający zamieszcza na swojej stronie 

internetowej www.ksi.org.pl. 

4. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania 

przyczyny. 

5. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: +48 734-44-34-14 lub 

mailem: ksi@ksi.org.pl 

6. Wszystkie załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie www.ksi.org.pl. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 – Informacja o Wykonawcy 

mailto:ksi@ksi.org.pl
http://www.ksi.org.pl/
http://www.ksi.org.pl/
http://www.ksi.org.pl/
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Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych  

Załącznik nr 4 – Projekt umowy 

 

Warszawa, 14-03-2016r. 
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