Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Giżycko 25.04. 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakwaterowanie i wyżywienie litewskiej grupy uczniów i nauczycieli podczas
wydarzenia w Giżycku organizowanego w dniach 18-20 maja 2018 roku.
Nr postępowania: 5/LT-PL-2S-150 " Neighbourly exchanges of experiences and professional
skills/ZSEiI
1. ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej
Ul. Adama Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)

Każdy WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.

2)

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3)

WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

4)

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania
ofertowego w każdym momencie trwania procedury bez podania przyczyny.

5)

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od podpisania umowy bez podania przyczyny.

6)

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości negocjacji cenowej.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W skład usługi wchodzą następujące elementy:
 kolacja 18 maja 2018r.,
 nocleg 18/19 maja 2018r.,
 śniadanie , obiad i kolacja 19 maja 2018r.
 nocleg 19/20 maja 2018r.
 śniadanie 20 maja 2018r.
Grupa będzie liczyła minimum 33 osoby (30 uczniów i 3 nauczycieli). Dokładna liczba osób
oraz płeć i podział na liczbę uczniów i nauczycieli zostanie podana po uzyskaniu jednoznacznej
deklaracji partnera litewskiego, ale nie później niż 5 dni przed świadczeniem usługi.
1)

Zakwaterowanie powinno być w budynku przystosowanym i dopuszczonym przez służby
sanitarne i pożarowe do czasowego zbiorowego pobytu osób (typu hotel, hostel,
schronisko, internat) w pokojach maksimum czteroosobowych. Każda z kwaterowanych
osób powinna posiadać indywidualne miejsce do spania na tapczanie lub łóżku o wielkości
przystosowanej do wzrostu dorosłych mężczyzn (nie są dopuszczalne łóżka piętrowe),
pościel, szafkę nocną. Pokój powinien posiadać szafę na ubrania, stół, minimum jedno
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krzesło na osobę lub inne miejsce do siedzenia. Pokój powinien posiadać oświetlenie
naturalne i sztuczne zgodnie z normami stosowanymi w pokojach mieszkalnych.
Mieszkańcy powinny posiadać dostęp do toalety oraz codziennego umycia się i wzięcia
ciepłego prysznicu w godzinach popołudniowych i wieczornych.
2 ) Wyżywienie
a. śniadania w restauracji/stołówce w miejscu zakwaterowania o godzinie 7.30 8,00. Powinien to być posiłek składający się z dania na ciepło (jajecznica i/lub
omlet z i/lub naleśniki lub parówki na ciepło) uzupełnione pieczywem
mieszanym w tym chlebem pełnoziarnistym (litewskim) oraz dodatkami do
chleba typu masło, przetwory mięsne np. kiełbasa, wędliny, potrawy z jajek, ser
biały, ser żółty, dżem, miód, pasty oraz napojami kawa z mlekiem, kakao, herbata
z cytryną.
b. obiad dostępny w godzinach 13.00 – 15.00 serwowany lub do samodzielnego
pobrania przez w restauracji/stołówce w miejscu zakwaterowania. Przykładowe
menu: zupy różnego rodzaju + chleb do zupy, ziemniaki, kasze, wyroby gotowe z
mięsa, wyroby garmażeryjne nie mięsne, sałatki, woda, napoje owocowe,
surówki i warzywa.
c. Kolacja podawana w godzinach 18.00 -19.00 powinna być dostępna w
restauracji/stołówce budynku zakwaterowania. Powinna składać się
z „kolacyjnego” dania ciepłego innego niż na śniadanie i obiad o oraz pieczywa
z dodatkami (sery, wędliny, dżem) w ilości dostosowanej do indywidualnego
zapotrzebowania. Na kolacji powinna być również dostępna herbata w ilości
dostosowanej do indywidualnego zapotrzebowania.
4. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Kod CPV

55300000 – 3; usługi restauracyjne i podawania posiłków.
55321000 – 6; usługi przygotowywania posiłków.
55520000 – 1; usługi dostarczania posiłków.
55120000 – 7; usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
5110000 – 04; hotelarskie usługi noclegowe
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składający ofertę posiada: uprawnienia do wykonywania określonej działalności, co potwierdza
w druku oferty.
6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

WARUNKÓW
1)

Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z opisem menu i opisem miejsca i
sposobu świadczenia usług.

2)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zgodnie z załącznikiem nr
2.

7. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
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Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy przygotować w języku polskim dołączając do niej wszystkie niezbędne
dokumenty stanowiące załączniki do zapytania ofertowego.
9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI

WYKONAWCAMI
Anna Kisiel – : tel. 87 428 30 21
10.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1)

Ofertę należy dostarczyć do dnia 08.05.2018r. do godz. 14.00 – osobiście, przesyłką
pocztową lub faxem
(decyduje data wpływu)
do sekretariatu Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych. Nr faxu 87 428 30 21

2)

Oferty, które wpłyną po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

11.

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny
ofert:

1)

KRYTERIA OCENY :
a. Cena usługi – 70 pkt,
b. Jakość menu – 10 pkt,
c. Jakość zakwaterowania 20 pkt,

2)

SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Przesłane przez Państwa informacje będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wg. kryterium punktowego: max. 100 pkt.
a. Zasady oceny kryterium „Cena” – 70 pkt.

C min
Xc = ----------- *70 pkt
Co
Gdzie Xc – wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.
Co - cena badanej oferty
b. Zasada oceny kryterium - jakość menu. Oceny dokonuje Zespół Realizacyjny
projektu ( 5 osób) biorąc pod uwagę możliwość serwowanych wyboru dań, rodzaj
dań, jakość i wielkość porcji na podstawie przedstawionego opisu. Każda z osób
Zespołu Realizacyjnego dokonuje oceny indywidualnej, która podlega uśrednieniu.
c. Zasada oceny kryterium – jakość zakwaterowania. Oceny dokonuje Zespół
Realizacyjny projektu ( 5 osób) biorąc pod uwagę: wygląd pokoi, dostępność toalet i
urządzeń sanitarnych, estetykę budynku, estetykę miejsca podawania posiłku,
sposób podania posiłków, szybkość podania posiłków na podstawie przedstawionego
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przez oferenta opisu. Każda z osób Zespół Realizacyjnego projektu dokonuje oceny
indywidualnej, która podlega uśrednieniu.
d. Całkowita ocena
X = Xc +X m +Xu
Gdzie
Xm – średnia ocena jakości menu (0 -10 pkt),
Xu średnia ocena jakości zakwaterowania (0-20 pkt).
Umowa zostanie zawarta z oferentem, który uzyska największą liczbę punktów, a
podana cena nie jest wyższa niż kwota, którą dysponuje Zamawiający na to zadanie.
12.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku
http://zseii.edu.pl/zapytania-ofertowe/

13.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a kończy
się z wraz z rozliczeniem finansowym.
14.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

2)

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

3)

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

4)

wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży już w
interesie Zamawiającego, o czym Zamawiający poinformuje wykonawców przed upływem
terminu składania ofert.

15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 ) Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego zamówienia strony rozstrzygać będą w
sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.
2 ) Przy realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot usługi.
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3 ) Z chwilą rozpoczęcia usługi Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ewentualne
szkody kwaterowanych i żywionych osób powstałe z jego winy.
4 ) Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie faktury płatnej po wykonaniu
usługi w terminie czternastu dni jeden dni od daty dostarczenia do Zamawiającego. Dniem
zapłaty jest data wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
5 ) Przy realizacji zamówienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
przepisy prawa właściwe ze względu na przedmiot umowy.
6 ) Do zapytania ofertowego dołączono:
a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
b. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
c. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

…………………………………………
Pieczęć i podpis Zamawiającego
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