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ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego
Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”
nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
I.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej
dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich
i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
W szkoleniu weźmie udział ok. 220 osób (uczestnicy i wykładowcy). Podana liczba uczestników szkolenia
jest orientacyjna, dokładna liczba osób zostanie podana w terminie trzech tygodni przed rozpoczęciem
szkolenia. Zamawiający gwarantuje udział 140 osób.

II.

Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach 24-26 kwietnia 2020 r.
2. Ze względu na szczególny przedmiot zamówienia oraz jego znaczenie z punktu widzenia ochrony
środowiska morskiego, miejsce przeprowadzenia szkolenia może być położone maksymalnie do
4 km od wybrzeża morskiego.

III.

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.
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IV.

Dokumenty wymagane do złożenia oferty oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków
1.
2.
3.
4.

V.

Oferta Wykonawcy (Zał. nr 2);
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3);
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Zał. nr 4);
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium wyboru:
cena [C] – 60%,
odległość od wybrzeża morskiego [O] – 30%,
możliwość zapewnienia miejsca posiłków w miejscu szkolenia [S] – 10%.
1.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena” zostaną obliczone na podstawie
wzoru:
➢

kryterium – cena brutto za udział w szkoleniu jednego uczestnika :

X1 =
➢

Cmin
* 60 pkt.
Co

kryterium – odległość miejsca przeprowadzenia szkolenia od wybrzeża morskiego [O]

Odległość miejsca przeprowadzenia szkolenia od wybrzeża Liczba punktów
morskiego
4 km
0
3 km
10
2 km
20
Poniżej 2 km
30
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 30 pkt (=30% w kryterium oceny ofert).
➢ możliwość zapewnienia miejsca posiłków w miejscu szkolenia [S]
Wykonawca otrzyma 10 pkt w przypadku, gdy miejsce odbywania szkolenia oraz spożywania posiłków
przez uczestników szkolenia znajdować się będą w tym samym budynku/kompleksie budynków.
W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać max 10 pkt (=10% w kryterium oceny ofert).
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VI.

Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy rjankowski@wwf.pl w terminie do
21 stycznia 2020 r. godz. 12:00 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
„Zapytanie ofertowe: „Organizacja szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie
działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”
nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”
VII.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Rafał Jankowski
Adres e – mail do kontaktów z Zamawiającym: rjankowski@wwf.pl
VIII. Uwagi końcowe
1. Zamawiający poinformuje na życzenie Oferenta o wynikach postepowania, natomiast
z wybranym Wykonawcą zostanie ustalony termin podpisania Umowy.
2. Termin związania ofertą to 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.
3. Zapytanie jest wysłane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców oraz upublicznione
na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty ani udziału w postępowaniu.
IX.
Załączniki do zapytania ofertowego
Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są następujące wzory:
Oznaczenie załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2

Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 6

Istotne postanowienia umowy

