Jelenia Góra 07.11.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2018
dotyczące usługi hotelowo-gastronomicznej wraz z wynajęciem sal szkoleniowych
w ramach projektu „Oswoić starość” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu ASOS 2012-2020
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ( zwany dalej: Zamawiającym) 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze 47a,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności
2. LOKALIZACJA WYKONANIA USŁUGI: obiekt położony na mieście Częstochowa /lub w odległości do 30 km/
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna dla 20 osób zgodnie ze specyfikacją :
•

1 nocleg dla 20 osób w terminie 24.11-25.11. 2018 r. w pokojach: dwuosobowych [pokoje z oddzielnymi
łóżkami, z pełnym węzłem sanitarnym (WC, kabina prysznicowa/wanna, umywalka)
W przypadku braku możliwości podzielenia uczestników pomiędzy pokoje dwuosobowe, np. z powodu nierównego
podziału wg płci, wykonawca zapewni pokoje jednoosobowe. Wyżywienie dla 20 osób w terminie 24.11.-25.11.2018
- 1 dzień: obiad + kolacja
-2 dzień: śniadanie (szwedzki stół)
Zapewnienie noclegu i wyżywienia (jw.) dla 1 osoby – opiekuna grupy, gratis (łączna liczba przebywających osób to 21
– przy czym kalkulację-ofertę proszę przedstawić na 20 osób).
Specyfikacja posiłków:
Obiad składać się ma co najmniej z dwóch dań i napoju. Kolacja składać się ma co najmniej z dwóch dań ciepłych, zimnych
przystawek, gorącego napoju i wody. Śniadanie – bufet.
Specyfikacja obiektu:
- standard co najmniej trzygwiazdkowy
- obiekt musi być przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych
- hotel z dobrym dostępem do komunikacji publicznej,
Kod CPV
55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe ;
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków ;
55120000-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji obejmujące najem sali konferencyjnej

5. TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Usługa hotelowo-gastronomiczna będzie realizowana w terminie od 24.11.2018 do 25.11.2018 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek
posiadanie takich uprawnień;
b) Dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem potencjalnego
Wykonawcy z postępowania (ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą).

7. WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 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 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;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

.8.KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Kryteria wyboru oferty stanowią:
- cena: 50% ( max 100 pkt. ),
- warunki pobytu i lokalizacji: 50% (max 50 pkt.).
Sposób przyznawania punktacji
Ostateczną liczbę punktów stanowić będzie suma punktów za cenę plus punkty za warunki pobytu i lokalizacji tj.

PUNKTACJA wg wzoru: K = ( A x 50%)+(B x 50%)
Gdzie:
A - Cena oferty
B - Warunki pobytu i lokalizacji
K - Uzyskana liczba punktów
Oferent, który zaproponował najniższą cenę otrzymał 100 pkt za kryterium „A” natomiast pozostali oferenci odpowiednio
mniej punktów wg wzoru:
A=( Am : Ac) x 100 pkt.
gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Ac- cena oferty badanej
Podana cena musi obejmować cenę brutto. Cena musi być podana w złotych polskich.
B - Warunki pobytu i lokalizacji.
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 50 pkt.
Punktacja w tym kryterium została przyznana według następującego porządku:
I.
15 pkt. – trzygwiazdkowym,
25 pkt. - czterogwiazdkowym.,
II.
dostępność komunikacji publicznej:
10 pkt. – duża dostępność,
5 pkt. – średnia,
0 pkt. – mała.

III.

Dodatkowe atrakcje w cenie: strefa spa, basen, organizacja czasu wolnego, inne: 0-15 pkt.

Nie dopuszcza się możliwości powierzenia przez Wykonawcę zamówienia podwykonawcom.
W przypadku przekroczenia kwoty, jaką Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się negocjacji
oferowanej ceny. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia umowy, zamówienie może
zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Wykonawcy, który złożył kolejną pod względem punktowym ofertę.
9.PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert,
3. Będzie zawierała rażąco niską cenę (przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa
minimum o 20% od kwoty którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),
4. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub w przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
11. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY
Zamawiający oczekuje, że oferta będzie zawierała opis proponowanego przedmiotu zapytania oraz jego cenę brutto za nocleg,
wyżywienie, wynajem sali. Oferta powinna zawierać zał nr 1.
12. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Monika Żak, koordynatorka projektu, wyłącznie drogą mailową:koordynator@kson.pl
13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: koordynator@kson.pl . W odpowiedzi na ofertę
należy podać cenę brutto za 1 usługę – całość (tj. cenę brutto za wyżywienie, cenę brutto za nocleg,). Ofertę należy przesłać
w terminie do 13.11.2018 roku do godz. 12.00. Wybór Wykonawcy nastąpi do dnia 14.11.2018r. do godz. 15.00. Oferty,
które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty muszą posiadać
ceny brutto uwzględniające wszystkie koszty Wykonawcy-Oferenta.
Sposób płatności za wykonanie ww. usług – przelew na konto w ciągu 14 dni po przedłożeniu faktury/rachunku.

14. Załączniki:
- załącznik nr 1 Wzór: Formularz oferty
Sporządziła: Monika Żak, koordynatorka projektu

07.11.2018 r. Stanisław Schubert, prezes KSON
____________________________________________
(data i podpis Zamawiającego)

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do złożenia zamówienia

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

……………………………….
/pieczątka nagłówkowa Oferenta/

………………………dnia………………………
/miejscowość/

do Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, os. Robotnicze 47a, 58-500 Jelenia Góra
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/11/2018 z dnia 07.11.2018

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
/nazwa i adres Oferenta/

numer telefonu………………………………………..……..numer faksu……………………………………………………
email……………………………………………………………………………………………………………………………...
REGON………………………………………………………..NIP…………………………………………………………….
.

Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia za następującą cenę:

1.

Oferta na usługę hotelowo-gastronomiczną wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w ramach Projektu
„Niepełnosprawni na etacie”
Lp.
Nazwa usługi
Wartość netto
Stawka
Wartość podatku
Cena brutto
podatku
VAT
VAT
1.
Noclegi
2.

Wyżywienie

3.

Wynajem sali
szkoleniowej

W cenie

X

X

W cenie

OGÓŁEM

Cena oferty musi obejmować wartość przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT (o ile wynika to z właściwych
przepisów), a także uwzględniać ewentualne zmiany w stawce VAT – cena brutto jest stała. Cena zawiera wszelkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
UWAGA! CENY – ZAOKRĄGLONE DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

2.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY Oferenta:
Imię i
nazwisko…………………………………………………stanowisko……………………………………………………

Numer telefonu:………………………………………………. nr faksu……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..
/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta/

