Warszawa, 14 października 2020 r.
6/US/2020 – 1

Odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu
Dotyczy: usługi organizacji dwudniowej konferencji 19 - 20 listopada 2020 r. Warszawie.
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, informujemy:
Pytanie 1:
Jaka jest dokładna godzina, do której można składać elektronicznie dokumenty przetargowe
dnia 16.10? gdyż w treści ogłoszenia nie została ona podana.
Odpowiedź:
Oferty należy przesłać w postaci skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym
na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl w terminie do końca dnia 16 października 2020 r. (tj. do
godz. 23:59).
Pytanie 2:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał doświadczenie we współpracy z innymi
Wykonawcami w ramach organizacji co najmniej 3 wydarzeń z innymi Wykonawcami (np.
współpraca z Wykonawcą wybranym przez Zamawiającego do transmisji wydarzenia on-line).
Czy do spełnienia tego warunku wystarczy przygotowanie wykazu podmiotów, z którymi
wykonawca współpracował z podaniem danych kontaktowych do ew. potwierdzenia tej
współpracy u partnera czy też potrzebne są referencje pisemne albo elektroniczne?
Odpowiedź:
Na potwierdzenie spełnienia warunku współpracy z innymi Wykonawcami w ramach
organizacji co najmniej 3 wydarzeń z innymi Wykonawcami Wykonawca składa wykaz usług
zrealizowanych we współpracy z innymi Wykonawcami – załącznik nr 6 do Ogłoszenia
o zamówieniu. Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających należyte wykonanie
usług (np. referencji).
Pytanie 3:
W dokumentach postępowania pojawia się zdanie Referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Czyli zapis o wystawieniu referencji nie wcześniej niż 3 miesiące dotyczy
jedynie przypadków nadal wykonywanej współpracy (co jest zapisem spotykanym w innych
postępowaniach) czy też odnosi się do wszystkich referencji wymaganych aby wziąć udział
w postępowaniu – niezależnie od terminu wykonania zlecenia.
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Odpowiedź:
Zgodnie z treścią ogłoszenia zapis o wystawieniu referencji nie wcześniej niż 3 miesiące
dotyczy przypadków nadal wykonywanej współpracy (usługi okresowe lub ciągłe nadal
wykonywane).
Pytanie 4:
Termin składnia ofert: do dnia 16 października 2020 r. Czy chodzi o dosłanie oferty do końca
dnia 16.10.2020 czy też do końca dnia 15.10.2020?
Odpowiedź:
Oferty należy przesłać w postaci skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym
na adres e-mail: kontakt@niw.gov.pl w terminie do końca dnia 16 października 2020 r. (tj. do
godz. 23:59).
Pytanie 5:
Sala konferencyjna dla 130 osób (w ustawieniu teatralnym) o powierzchni wg. aktualnych
w dniu złożenia oferty wytycznych związanych z sytuacją epidemiczną (na dzień 1 września
wymogi mówią o konieczności zapewnienia 2,5 m2 na 1 os.). Czy w przypadku utrzymania się
tzw. żółtej strefy na terenie całego kraju mamy przyjąć obowiązujące na ten moment
4m.kw/osoba? Czy Zamawiający przewiduje zmniejszenie ilości uczestników aby dostosować
ich ilość do pojemości obiektu, liczonej według zasad strefy żółtej?
Odpowiedź:
Założeniem Zamawiającego było aby zaplecze konferencyjne – szkoleniowe było
o powierzchni zapewniającej przestrzeń dla 130 osób przy zapewnieniu 2,5 m2 na osobę.
W związku ze zmianami w zakresie obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania
się epidemii wirusa Sars- CoV-2 Zamawiający zmniejszy adekwatnie ilość osób zaproszonych
do udziału w stacjonarnej części konferencji zgodnie z punktem III.3 Istotnych postanowień
umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 6:
Czy 15 wydarzeń, których dowody wykonania powinny zostać przedstawione aby uzyskać
maksymalną ilość punktów w kryterium Doświadczenie także mają dotyczyć z konkretnego
przedziału czasu czy mogą być przedstawione z całego czasu działania firmy? Krótko mówiąc
czy referencje z ostatnich 3 lat czy mogą być też starsze?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu pkt. X.6.1) - wykaz wykonanych usług
z załączanymi dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 5 do
Ogłoszenia o zamówieniu) stanowi jednocześnie podstawę do oceny ofert w kryterium
„doświadczenie w realizacji podobnych usług). Wykaz usług składany jest zgodnie
z warunkami określonymi przez Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu tj. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie należycie wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył),
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje (tj. świadczy,
realizuje).
Pytanie 7:
Czy w skład 15 wydarzeń wchodzą 3 podane jako warunek minimum aby spełnić kryterium
doświadczenia, czy też te 15 liczonych jest oddzielnie od 3?
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Odpowiedź:
Tak, przy ocenie ofert w kryterium oceny „doświadczenie w realizacji podobnych usług” będą
brane pod uwagę również 3 usługi wskazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu.
Pytanie 8:
Czy standard realizacji przewiduje jakiekolwiek prace scenograficzne – np. budowę stanowisk
NIW lub partnerów?
Odpowiedź:
Prace scenograficzne będą obejmowały budowę/aranżację wymienionych w zamówieniu
elementów (scena, podesty, ścianki, kącik medialny). Zamawiający nie przewiduje budowy
stanowisk. Aranżacja stanowiska powinna zawierać elementy zaznaczone w OPZ.
Pytanie 9:
W związku z planowanym złożeniem oferty w prowadzonym przez Narodowy Instytut
Wolności postępowaniem, proszę o wyjaśnienie zapisów ogłoszenia dotyczących
doświadczenia wykonawcy we współpracy z innymi wykonawcami.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał doświadczenie we współpracy z innymi
wykonawcami, jednak w wykazie usług stanowiącym Załącznik nr 6, Zamawiający dodał:
„(…) we współpracy z innymi wykonawcami wskazanymi przez Zmawiającego (…)”. Proszę
zatem o doprecyzowanie, doświadczenia z jakimi innymi wykonawcami Zamawiający
wymaga. W przypadku wskazania doświadczenia we współpracy z wykonawcami wskazanymi
przez Zamawiającego, proszę o udostępnienie listy tychże.
Odpowiedź:
Określenie „Zamawiający” odnosi się nie do NIW-CRSO, a do zleceniodawcy, który zlecił
organizację przedsięwzięcia wskazanego przez wykonawcę w załączniku nr 6 do ogłoszenia
o zamówieniu, które to przedsięwzięcie miało być realizowane we współpracy z wybranym
przez tego zamawiającego innym wykonawcą.
Pytanie 10:
W pkt XIII. Opis kryteriów, w tabeli wskazują Państwo ilość pkt za lokalizację - 25 pkt
natomiast dalej w treści dot. Kryterium 4 ( L ) – „lokalizacja zaproponowanego obiektu”
wskazują maksymalną ilość pkt jako 20 pkt.
Proszę o wyjaśnienie powyższego.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje poprawy oczywistych omyłek pisarskich zmieniając treść ogłoszenia
o zamówieniu w zakresie punktu XIII - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert jak
poniżej:
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami cenowymi i poza cenowymi:
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Lp

Kryterium

Waga

Maksymalna
punktacja

1

Cena brutto za realizację całości przedmiotu
zamówienia – C

40%

40

2

Doświadczenie w realizacji podobnych usług – D

15%

15

3

Ocena zaoferowanego obiektu oraz sali – J

20%

20

4

Lokalizacja zaproponowanego obiektu – L

25%

25

Kryterium 1 ( C ) – „cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia”:
najwyższą ocenę (40 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za realizację
całości przedmiotu zamówienia, a każda następna oferta odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów =

cena oferty najkorzystniejszej

cena oferty badanej

x 40

Kryterium 2 (D) – „doświadczenie w realizacji podobnych usług”:
Doświadczenie w realizacji podobnych usług oznacza spełnienie warunku udziału
w postępowaniu (zgodnie z pkt VII.2 Ogłoszenia o zamówieniu). Maksymalna liczba
wydarzeń, która będzie podlegała ocenie wynosi 15.
Punktacja w kryterium doświadczenie w realizacji podobnych usług
Przyznane punkty
15 pkt.
12 pkt.
8 pkt.
4 pkt.

Liczba zorganizowanych
wydarzeń
12 - 15 wydarzeń
9 - 11 wydarzeń
6 - 8 wydarzeń
3 – 5 wydarzeń

Kryterium 3 ( J ) - „ocena zaoferowanego obiektu oraz sali”:
Punkty w tym kryterium będą przyznawane ofercie przez minimum 3 osoby wskazane przez
Zamawiającego spośród pracowników NIW-CRSO i stanowić będą ich wspólną ocenę
merytoryczną dla danej oferty. Ocena końcowa oferty w tym kryterium stanowić będzie
sumę punktów przyznanych w dwóch podkryteriach w skali punktowej maksymalnie do 20
pkt.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
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Estetyka obiektu/oferowany standard (maksymalnie 10 pkt na podstawie wizualizacji
charakteryzującej proponowane miejsce załączonej do formularza ofertowego)
Ocenie podlegać będzie:
 reprezentacyjny charakter obiektu (wizualna i estetyczna ocena wnętrz i otoczenia
obiektu),
 aranżacja oferowanej sali i przestrzeni cateringowej (pod kątem estetyki i
funkcjonalnej stylistyki),
 charakter obiektu pod kątem możliwości organizacji konferencji, szkoleń, spotkań
biznesowych,
 aranżacja przestrzeni cateringowej, forma serwowania posiłków, estetyka podania
potraw.
Funkcjonalność (maksymalnie 10 pkt na podstawie wizualizacji charakteryzującej
proponowane miejsce załączonej do formularza ofertowego)
Ocenie podlegać będą:
 sala pod kątem zapewnienia warunków komfortu i dyskrecji uczestnikom spotkania,
zamknięta
i oddzielona od reszty obiektu (bez możliwości przechodzenia przez nią lub
przebywania osób spoza spotkania)
 kameralne miejsce wydzielone na usługę gastronomiczną umożliwiające uczestnikom
swobodną rozmowę w przewie szkolenia w pomieszczeniu zarezerwowanym
wyłącznie dla uczestników szkolenia/spotkania/konferencji lub w pomieszczeniu z
wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników szkolenia/spotkania/konferencji,
 możliwości adaptacyjne sali (możliwość dowolnego ustawienia stołów i krzeseł,
zachowana przestrzeń umożliwiająca swobodną komunikację).
UWAGA: Prosimy dołączyć do oferty Wizualizację zaoferowanego obiektu wraz z jego
otoczeniem oraz zaproponowaną salą i przestrzenią przeznaczoną na usługę gastronomiczną.
Wykonawca może przygotować wizualizację wg. własnej koncepcji, jednak musi ona
zawierać parametry charakteryzujące zaproponowane miejsce. Zamawiający oczekuje
zwięzłej prezentacji wraz z załączonymi zdjęciami poglądowymi widoku sali, przestrzeni
cateringowej oraz obiektu i jego otoczenia. Prezentacja sali powinna być ukierunkowana na
przedstawienie aranżacji sali w wydarzeniach takich jak konferencje i seminaria.
W ramach prezentacji oferty dla usług gastronomicznych wyeksponowana powinna być
aranżacja przestrzeni cateringowej, forma serwowania posiłków i estetyka podania potraw.
Ewentualny brak informacji odnośnie wymaganych parametrów oraz brak zdjęć
obrazujących charakter proponowanego miejsca będą skutkować przyznaniem 0 pkt.
Kryterium 4 ( L ) – „lokalizacja zaproponowanego obiektu”:
Ocenie podlegać będzie lokalizacja obiektu wskazanego w Formularzu Ofertowym w
promieniu mniejszym niż odległość od Dworca Centralnego w Warszawie podana w OPZ przy
spełnieniu warunku dobrej komunikacji środkami transportu miejskiego z możliwością
dotarcia komunikacją publiczną w czasie do 30 minut z uwzględnieniem dojścia pieszego,
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przy zastrzeżeniu, że przystanki komunikacji miejskiej położone są w odległości nie
większej niż 500 metrów odpowiednio od dworca i od obiektu.
Punktacja za odległość od Dworca Centralnego w Warszawie
Przyznane punkty
Odległość oferowane obiektu
25 pkt.
nie więcej niż 2 km
15 pkt.
nie więcej niż 4 km
10 pkt.
nie więcej niż 6 km
5 pkt
nie więcej niż 8 km
1 pkt
nie więcej niż 10 km
Ocena końcowa:
1) Zamawiający dla uzyskania końcowej oceny oferty Wykonawcy dokona zsumowania
punktów przyznanych za każde kryterium oceny zgodnie z niżej podanym wzorem;
Ocena Końcowa Oferty = C+D+J+L
łącznie za spełnienie wszystkich kryteriów oceny ofert każdy z Wykonawców może uzyskać
maksymalnie 100 pkt ( 100%);
2) Zamawiający dokona zaokrąglenia wyników działań do drugiego miejsca po przecinku
(jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 zaokrągli liczbę przyznanych
punktów w górę, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrągli liczbę
przyznanych punktów w dół).
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród
ofert niepodlegających odrzuceniu tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert.
4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans, Zamawiający w takim przypadku wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych (Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować wyższej
ceny niż zaoferowana w złożonych ofertach).
5) W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, na warunkach
określonych
w niniejszym ogłoszeniu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
6) Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
(www.niw.gov.pl).
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