Warszawa, dn. 2 grudnia 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Znak Sprawy: 12/US/2019
I. Zamawiający
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
00-124 Warszawa al. Jana Pawła II 12
strona internetowa: www.niw.gov.pl
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1) Adrianna Kosmalska
2) Liliana Grupińska

- w zakresie zagadnień proceduralnych, tel. 22 468 44 25
- w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 22 468 44 26

II. Podstawa prawna udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 – 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-restauracyjna z wynajęciem sal
szkoleniowych na terenie Warszawy w związku z organizacją szkolenia dla ekspertów
oceniających wnioski w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 2-4) na lata
2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, wzór
umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla:
55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;
55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe;
55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.
IV. Termin realizacji zamówienia:
2 następujące po sobie dni w okresie od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
wymaganych przez Zamawiającego, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zadania;
2) dysponują obiektem hotelarskim spełniającym następujące warunki:

 obiekt jest w kategorii co najmniej trzygwiazdkowej (***) zgodnie z art. 37 i 38 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 238),
 obiekt jest zlokalizowany na terenie Warszawy z możliwością dojazdu do obiektu
komunikacją miejską z najbliższej okolicy Dworca Wschodniego w czasie 20 minut.
Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy złożonego w treści formularza oferty.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców
w realizacji zamówienia. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać
w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy firm
podwykonawców.
3. Status podwykonawcy jest interpretowany poprzez umowę o podwykonawstwo, gdzie za
umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część niniejszego zamówienia,
zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem
(podwykonawcą).
VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
1.

który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V niniejszego
Ogłoszenia o zamówieniu;

2.

który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył
poprawnych dokumentów lub pełnomocnictw;

3.
4.

którego oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu;
którego oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na zasadach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu;

5.
6.

którego oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.

VII.Kontakt i sposób udzielania wyjaśnień
1. Wszelkie pytania w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres
2.

akosmalska@niw.gov.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści
postanowień niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek taki należy przesłać na adres
poczty elektronicznej wskazany w pkt VII.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

3.

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, chyba że wniosek
o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego później niż do 5.12.2019 r. do godz.
12:00.

4.

5.

Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej pod adresem
www.niw.gov.pl w zakładce Zamówienia pod numerem sprawy 12/US/2019 bez
ujawniania źródła zapytania.
Jeżeli złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu:
1) wpłynął po upływie terminu o którym mowa w pkt VII.3 Ogłoszenia o zamówieniu,
2) dotyczy kwestii wcześniej wyjaśnionych przez Zamawiającego,
3) nie dotyczy wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu lecz jest postulatem
Wykonawcy dotyczący innych kwestii,
 w takim przypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6.

Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpią rozbieżności pomiędzy treścią
przedmiotowego Ogłoszenia o zamówieniu a treścią udzielonych odpowiedzi, jako
obowiązujące należy przyjąć treść późniejszego (pisma) oświadczenia Zamawiającego.

VIII. Składnie ofert – ważne informacje
1. Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy należy
przesłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując „Oferta – organizacją szkolenia dla
ekspertów” na adres e-mail: fio@niw.gov.pl, w terminie do 9 grudnia 2019 r.
2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzana zgodnie
z wymogami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu na formularzu oferty
stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu muszą spełniać
następujące wymogi:
1) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na
maszynie do pisania, komputerze, ręcznie czytelnym pismem,
2) formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę
muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy,
określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej,
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy,

4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Oznacza to, że każdy z Wykonawców poświadcza za
zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy,
5) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę,
6) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem
na język polski, oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami.
6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis
w przypadku pieczęci imiennej.
7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w
terminie
składania
ofert
lub
wniosków
o
dopuszczenie
do
udziału
w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy
informacje
zawarte
w
ofercie
stanowią
tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 2 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).
8. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty
pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji.
Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1010). Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010)
rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej
staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

9. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym
mowa w pkt. VIII.8 Ogłoszenia o zamówieniu będzie traktowane przez Zamawiającego
jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych
działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji.
10. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności
zastrzeżenia.
11. Oferta musi zawierać:
1) formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu,
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub
sytuacji podmiotu trzeciego – załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.
12. Zaleca się, aby przy wysyłaniu oferty Wykonawca ustawił żądanie potwierdzenia
dostarczenia wiadomości.
Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Zamawiającego zatytułowanie wiadomości i przesłanie jej
na wskazany w pkt. VIII. 1 ogłoszenia o zamówieniu adres ma na celu zagwarantowanie
jej dotarcia we właściwym czasie.
IX. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie z metodologią określoną w formularzu
oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zmówieniu).
2.
3.

Cena jednostkowa dla danej pozycji może być tylko jedna.
Cena realizacji zamówienia ustalona w wyniku postępowania nie może ulec podwyższeniu
w trakcie trwania umowy. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie
koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4.

Wszystkie wartości powinny być podane w PLN i liczone z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.

5.

Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert (niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona), w tym w szczególności w następujący
sposób:
1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę
jednostkową,

2) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się że
prawidłowo podano ceny za części zamówienia.
5. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
X. Ocena ofert
1. Po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, Zamawiający dokona ich analizy
2.

i oceny zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający za najkorzystniejsza uzna ofertę, która odpowiada treści Ogłoszenia
o zamówieniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium
oceny ofert.

3.

4.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, na warunkach
określonych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(www.niw.gov.pl).

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i jego wagą:
Nazwa kryterium

Waga

Łączna cena brutto
oferty

80%

Lokalizacja obiektu
konferencyjnego

Liczba przyznanych punktów

Liczba pkt =

20%

cena najniższej
zaproponowanej oferty
cena oferty badanej

* 80

najkrótszy czas dojazdu od
Dworca Wschodniego

Liczba pkt =

czas dojazdu od Dworca
Wschodniego wskazany
w badanej ofercie

2. Cena jest to łączny koszt brutto usługi wskazany w formularzu ofertowym.

*20

3. Lokalizacja obiektu konferencyjnego oznacza odległość obiektu od Dworca Wschodniego
(zgodnie z pkt. V.1.2) Ogłoszenia o zamówieniu)
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub
z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można będzie
wyliczyć różnicy punktów.
5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert zdobędzie taką samą punktację, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
XII. Postanowienia dotyczące umowy
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
3. Zamawiający udzieli zamówienia (podpisze umowę z Wykonawcą) Wykonawcy, którego
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym postępowaniu
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
4. Zamawiający nie udzieli zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
w przypadku nieudzielenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje
roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów
przygotowania oferty.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu zamówienia;
Formularz oferty;
Wzór umowy;
Zobowiązanie podmiotu trzeciego;

