Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/SJ/08/2022 z dn. 29.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Organizacja warsztatów, w tym zapewnienie sali konferencyjnej z odpowiednim
wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia w projekcie „Skuteczne ściganie przestępstw
przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie” nr LIFE19 GIE/BG/000846 - LIFE SWiPE w ramach
programu priorytetowego LIFE

I. Oznaczenie Projektu:
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej
przyrodzie w Europie” w ramach programu LIFE, który współfinansowany jest przez Unię
Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
II. Tryb zamówienia:
Postępowanie objęte Zapytaniem ofertowym jest prowadzone zgodnie z umową o
dofinansowanie nr 555/2021/Wn-50/EE-PO-LF/D. Dla zachowania zasad równego traktowania,
uczciwej konkurencji i przejrzystości, zastosowano zasady zgodne z polityką zakupową WWF oraz
zasady zbliżone do dobrych praktyk znanych np. z zasady konkurencyjności.
III. Określenie przedmiotu zapytania:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzenia, w tym zapewnienie miejsca
organizacji warsztatu, sali konferencyjnej z odpowiednim wyposażeniem, noclegu oraz
wyżywienia dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 62 osób.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu
zamówienia.
IV. Kod CPV:
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
80500000-9 - Usługi szkoleniowe
80590000-6 - Usługi seminaryjne
80540000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
55330000-2 - Usługi kawiarniane
V. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia: 17-21 października 2022 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu:
W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy spełniający wszystkie kryteria
szczegółowo opisane w przedmiocie zamówienia (Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia)
oraz dodatkowo:
a) składając ofertę akceptują treść zamówienia bez zastrzeżeń;
b) posiadają odpowiednie doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym;
c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia;
d) Ze względu na specyfikę i tematykę warsztatów obiekt /miejsce organizacji/ powinien
znajdować się w pobliżu Parku Narodowego - maksymalna odległość – 10 km., /z
wykluczeniem województwa mazowieckiego w celu promowania mniej znanych regionów
Polski/.
e) Ze względu na potrzebę zapewnienia dogodnego dojazdu uczestnikom warsztatów
preferowane będą miejsce w pobliżu dworca PKP lub z możliwością zapewnienia dogodnego
dojazdu z dworca PKP .
f) Oferent wykaże, że w okresie nie dłuższym niż 2 lata przed złożeniem oferty, zrealizował min.
1 usługę o podobnym zakresie tj. organizacja wydarzenia (w tym zakwaterowanie,
wyżywienie, wynajem sal na warsztaty lub analogiczne aktywności) dla min. 50 osób. Na
potwierdzenie Oferent przedstawi stosowne referencje lub analogiczne dokumenty, z
których wynikać będzie posiadanie ww. doświadczenia.
VII. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
1.
2.
3.
4.

Formularz ofertowy Wykonawcy (według wzoru z Załącznika nr 2);
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3)
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (według wzoru z
Załącznika nr 4);
Klauzula informacyjna RODO (według wzoru z Załącznika nr 5);

VIII. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób
przyznawania punktacji:
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia w
przeliczeniu na jednego uczestnika / jedną osobę/

Waga
100%

Sposób dokonywania oceny:
CminA
CA =
* 100 pkt.
CoA
gdzie:
CA
– wartość punktowa ocenianego kryterium
CminA – najniższa wartości zamówienia brutto ze złożonych ofert
CoA
– wartości zamówienia brutto ocenianej oferty
Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawią taką samą punktację, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru
oraz możliwość negocjowania zaoferowanej ceny. Zamawiający może zaprosić Wykonawców, do
złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe powinny zawierać cenę nie wyższą od pierwotnej.
Sposób obliczania ceny:
•

Cenę brutto należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszelkie koszty związane z
należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Należy ją podać w polskich złotych.
• Wszystkie czynności związane z obliczeniem ceny i mające wpływ na jej wysokość,
Wykonawca powinien wykonać z należytą starannością.
• Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty
kosztu jednostkowego brutto na osobę w tym nocleg, wyżywienie, sala konferencyjna (koszt
całkowity zostanie obliczony po potwierdzeniu ostatecznej liczby uczestników jako iloczyn
ceny jednostkowej i ilości osób), jaki poniesie Zamawiający za organizację warsztatów.
IX. Termin i miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy składać
sjakimiuk@wwf.pl .

pocztą

elektroniczną

na

adres:

apoliszkiewicz@wwf.pl;

2. Ofertę należy złożyć do dnia 6 września 2022 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia
oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferta składana mailowo w temacie wiadomości powinna odwoływać się do numeru
referencyjnego zapytania ofertowego 01/SJ/08/2022 z dn. 26. 08.2022 r.
5. W toku badania i oceny przedstawionych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również Zamawiający jest uprawniony na
każdym etapie postępowania zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie dokumentów
niezbędnych do prawidłowej oceny złożonej oferty.
X. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
XI. Tryb udzielania wyjaśnień:
1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego
zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e‐mail: apoliszkiewicz@wwf.pl.
XII. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie mogą być podmiotami powiązanymi z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia
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 radzie lub zarządzie Fundacji;
b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców o których mowa w przepisach o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub
kapitałowo powiązany z Zamawiającym lub nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa oświadczenie zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

XIII. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:
Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a
wybrany Wykonawca dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania
umowy.

Załączniki do zapytania ofertowego
Oznaczenie
załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Opis przedmiotu zamówienia
Wzór Formularza Oferty
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych oraz o
braku przesłanek wykluczenia
Klauzula informacyjna RODO
Istotne postanowienia umowy

