
 
 

Zapytanie ofertowe nr 2/2.2.1/ZK 
 z dnia 27.01.2017 r. 

 
Firma TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski z siedzibą w Dobrej, zwana dalej Zamawiającym, 
zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi zakwaterowania, zapewnienia wyżywienia oraz 
udostępnienia Sali konferencyjno-szkoleniowej w projekcie „Podkręć swój umysł – rozwijaj 
kompetencje kluczowe” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności,  
która  dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, 
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). 
 

I. Data ogłoszenia: 27.01.2017 r. 
 

II. Zamawiający: 
Nazwa: TOP-PROJEKT – Krzysztof Derbiszewski 
NIP: 955-172-81-33, REGON 320559248 
Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień:  

Wioletta Pałubicka,  Monika Nowak Tel.: 91 8206690, e-mail: szczecin@top-projekt.eu. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
Realizacja zamówienia polega na: 
1. Zapewnieniu zakwaterowania uczestnikom i uczestniczkom warsztatów w pokojach jedno 
lub dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym – wc i natryski w każdym pokoju, 
wyposażenie pokoi w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe) oraz 
telewizory. Zamawiający zastrzega sobie taki układ pokoi, który nie spowoduje wspólnego 
zakwaterowania w jednym pokoju osób różnych płci. Obiekt nie może być w trakcie prac 
remontowo – budowlanych w czasie trwania warsztatów. 
Ilość uczestników: 
Łącznie 20 uczestników warsztatów. Zamawiający wymaga, aby pokoje w których będą 
zakwaterowani uczestnicy, restauracja, a także sale konferencyjne znajdowały się w jednym 
budynku.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o rzeczywistą ilość 
uczestników. Ostateczna ilość zostanie podana w terminie 2 dni przed rozpoczęciem 
warsztatów.  
2. Zapewnieniu pełnego wyżywienia uczestnikom warsztatów z uwzględnieniem specjalnych 
wymagań żywieniowych (dieta bezmleczna, bezglutenowa, bezcukrowa, niskotłuszczowa). 
Zamawiający poda wymagania w zakresie diet najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem 
warsztatów.  
Pod pojęciem pełnego wyżywienia Zamawiający rozumie: Obiad dwudaniowy, kolacja 
dwudaniowa, śniadania w formie bufetu, napoje zimne (co najmniej dwa soki, woda 
mineralna gazowana, niegazowana) i gorące (kawa, herbata), świeża cytryna, mleko, cukier. 
Całodzienny dostęp do napojów zimnych i gorących, tj. soki owocowe, woda, herbata, kawa.  
W dniu przyjazdu wyżywienie rozpocznie się późnym śniadaniem, natomiast w dniu wyjazdu 
kolacja zastąpiona będzie zapewnieniem prowiantu na drogę powrotną. Zamawiający 
wymaga zapewnienia całodziennego dostępu do zimnych i gorących napojów (kawa, herbata, 
soki owocowe, woda mineralna).  
3. Zapewnieniu sali szkoleniowej dostępnej w godzinach zaplanowanych na przeprowadzenie 
warsztatów (ramy czasowe zostaną ustalone z Wykonawcą w trakcie akceptowania 
godzinowego programu warsztatów – maksimum 10 godzin dziennie), z niezbędnym 
wyposażeniem do przeprowadzenia warsztatów (konieczność zapewnienia odpowiednio 
wyposażonych sal szkoleniowych, posiadających dzienne oświetlenie, wyposażone w rzutnik 
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multimedialny kompatybilny z laptopem, nagłośnienie, flipchart oraz spełniające warunki 
BHP i ppoż.  
4. Pozostałe wymagania: 
Przedmiot zamówienia obejmuje także organizację 1 uroczystej kolacji w obiekcie, w którym 
zakwaterowani będą uczestnicy.  
Miejsce: miejscowość atrakcyjna turystycznie na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. 
 

Termin wykonania zamówienia: 10.02.2017r.–12.02.2017r.– 3 dni 
 

IV. Warunki udziału w zapytaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z przedmiotem zamówienia, 
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia 

zgodnie z przedmiotem, 
3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i zaplecze techniczne. 

 
V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Oferta oraz wszelkie 
załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 
W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i 
Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego 
zapytania ofertowego:  

a. Załącznik nr 1 - formularz oferty,  
b. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

 

 
3. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki oraz aktualny 

(wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert) odpis  
z właściwego rejestru lub wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa 
pełnomocnik. 

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 
5. Nie ma możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty częściowe  

i wariantowe będą odrzucane bez rozpatrywania  
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Cenę usługi należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferowana 

cena jest ceną brutto, zawierającą obowiązujący podatek VAT 
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany  

lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy,  
którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert  
oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia 
postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych  
i finansowych. 

  



 
 

 
VI. Informacje na temat wykluczenia 
1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo  
lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowo 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, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
e. prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  
2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania podmiot, który wcześniej wykonał zamówienie 
z nienależytą starannością, w szczególności nieterminowo lub nierzetelnie. 
3. Oferent nie złożył kompletnej lub poprawnie wypełnionej oferty i/lub złożył po upływie terminu 
składania ofert. 
 
VII. Kryteria oceny: 

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu i następujące kryteria 
a. Cena za wykonanie całości zamówienia – 70 % (max 70 pkt) 
b. Odległość miejscowości, w której znajduje się obiekt od Iławy mierzona w km według mapy 

google w opcji najkrótsza trasa przy transporcie drogowym – 30 % (max 30 pkt) 
 

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby 
punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt): 
 

a. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru: 
 
 

        cena oferty najniższej 
 Liczba punktów oferty = ------------------------------------- x 70% 

        cena oferty ocenianej 
 
 

b. W kryterium „Odległość miejscowości, w której znajduje się obiekt od Iławy mierzona w km 

według mapy google w opcji najkrótsza trasa przy transporcie drogowym” Wykonawca może 

otrzymać maksymalnie 30 pkt, przy czym: 

 za odległość do 50 km od Iławy – 30 pkt 

 za odległość do 100 km od Iławy – 20 pkt 

 za odległość powyżej 100 km od Iławy – 10 pkt 

c. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów  

w oparciu o ustalone powyżej kryteria. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, który uzyska najwyższą 
liczbę punktów, jeżeli zaproponowana cena będzie przewyższać budżet Zamawiającego. 
Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone w przypadku zaproponowania  
przez Wykonawcę ceny równej bądź niższej od zapisanej w budżecie Projektu. 



 
 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień 
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w 
umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia  są zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 
 

VIII. Dokumentacja niezbędna do złożenia oferty: 
a. Załącznik nr 1 - formularz oferty,  
b. Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  

 
IX. Informacje na temat składania ofert: 
1. Termin składania ofert od 27.01.2017 r. do 03.02.2017 r., do godz. 23.59 (liczy się data i godzina 
otrzymania). 
2. Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. 
3. Sposób składania ofert w jeden ze wskazanych sposobów: 

a. wersja elektroniczna na adres mailowy szczecin@top-projekt.eu; 
b. dostarczenie do siedziby Zamawiającego lub przesłanie oferty listem poleconym na 

adres: ul. Ściegiennego 25/16, 70-354 Szczecin (liczy się data wpływu ofert do 
Zamawiającego); 
 

4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 
5. Informację o wyniku wyboru oferty Zamawiający zamieści na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ 
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