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ZAPYTANIE OFERTOWE - NRWNT/POKL/1212013

I, Nazwa i adres Zamawiającego:

GroMar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź
NIP: 725-1 6-36-609
Regon: 471628860
TeI./fax 42 679-28-60
Adres e-mail do kontaktów: biuro.Droiektu.wnt@gromar.eu

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
3. Zamówienie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny
Kapitał Ludzki 2007-201 3).

Ill. Tytuł projektu, realizowanego w ramach Ill osi priorytetowej P0 KL

Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”

IV. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

Oś priorytetowa Ill: Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia— projekty konkursowe

V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją 12 dwudniowych szkoleń
wyjazdowych - zjazdów (po 3 zjazdy w 4 różnych lokalizacjach na terenie Polski), obejmująca wynajem
sali szkoleniowej, catering oraz nocleg w ramach projektu Wspomaganie nauczania matematyki
w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4, współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia określone zostały we Wspólnym
Słowniku Zamówień CPV pod nr:
Kod CPV 55130000-0 — usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
Kod CPV 55300000-3 — usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Kod CPV 55270000-3 — usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
Kod CPV 55110000-4 — hotelarskie usługi noclegowe

Realizacja usługi obejmować będzie (na każdym zjeździe):

1. Zapewnienie sali szkoleniowej;
2. Zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkoleń oraz trenerowi, w postaci całodziennych przerw kawowych

(w obu dniach szkolenia), 1 śniadania (w drugim dniu szkolenia), 2 obiadów (w pierwszym i drugim dniu
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szkolenia) ii kolacji (w pierwszym dniu szkolenia);
3. Zapewnienie noclegu uczestnikom szkoleń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku A do niniejszego Zapytania
ofertowego.

VI. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach 12 dwudniowych zjazdów, w terminach wskazanych
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik A do niniejszego Zapytania
ofertowego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany podanych terminów. Ewentualne nowe terminy
Zamawiający ustali wspólnie z Wykonawcą zamówienia.

VII. Zamówienia częściowe, wariantowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę należy złożyć uwzględniając cały zakres
zamówienia określony w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Do postępowania dopuszczeni zostaną Oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki udziału określone
w niniejszym punkcie.

2. 0 udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają na niego obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu

zamówienia;
d) zapewni organizację szkoleń, w tym wynajem sali, catering oraz noclegi w hotelu/obiekcie

o standardzie min. trzygwiazdkowym;
e) posiada doświadczenie w realizacji min. 6 usług związanych z organizacją szkoleń (zapewnienie

sali, noclegu i wyżywienia) dla min. 15 osób w okresie ostatnich 18 miesięcy (licząc na dzień
składania oferty), w sposób należyty i staranny, w tym min. 3 z nich odbyły się w różnych
lokalizacjach na terenie Polski.

IX. Sposób przygotowania oferty:

1. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
a) formularz cenowy — złożony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania

ofertowego;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;

c) formularz oświadczeń, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
d) kserokopia lub oryginał pełnomocnictwa do reprezentacji Oferenta w zakresie składania ofert na

niniejsze Zapytanie ofertowe — jeśli dotyczy;
e) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego

Zapytania ofertowego;
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f) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 4 do
niniejszego Zapytania ofertowego;

g) wykaz miejsc proponowanych przez Oferenta, ze wskazaniem hotelu! obiektu, w których jest
możliwa realizacja usługi, zgodnie z przedmiotem zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do
niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, techniką komputerową lub wypisana odręcznie
w sposób czytelny nieścieralnym atramentem lub długopisem.

3. Wszystkie strony oferty muszą zostać zaparafowane przez Oferenta lub osobę upoważnioną do
reprezentacji.

4. Zaleca się, by oferta została trwale zespolona.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres
siedziby Zamawiającego: GroMar Sp. z o.o., 93-305 Łódź, ul. Tuszyńska 96.

2. Zamawiający zaleca, by składana oferta zamknięta była w kopercie. Opis koperty powinien zawierać
nazwę i dane adresowe Oferenta, dane adresowe Zamawiającego oraz wskazanie numeru Zapytania
ofertowego na które składana jest oferta.

3. Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2013 r. o godz. 16:00.
4. Za datę przekazania oferty rozumie się datę wpływu przesyłki/osobistego dostarczenia do

Zamawiającego.
5. Oferta złożona Po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

Xl. Opis sposobu oceny ofert

1. Oferta oceniana będzie pod kątem:

1) Kryteriów formalnych, tj.:

a) kompletności dokumentów wymienionych w pkt. IX. ust.1;
b) zgodności załączników z wzorami załączonymi do niniejszego Zapytania ofertowego;
c) poprawności poświadczenia kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem (poświadczenie

za zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
ze wskazaniem daty oraz z pieczęcią firmową — jeśli dotyczy);

d) uzupełnień dat] miejscowości w wyznaczonych miejscach;
e) kompletności podpisów i pieczęci (jeśli dotyczy) Oferenta lub osoby upoważnionej do

reprezentacji Oferenta w wyznaczonych miejscach oraz parafek na stronach oferty, które nie
zostały podpisane w miejscu wyznaczonym;

f) wypełnienia oferty w języku polskim, techniką komputerową lub odręcznie w sposób czytelny
nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2) Kryteriów dostępu, tj.:

a) spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. VIII niniejszego Zapytania
ofertowego — weryfikacja zgodnie z zasadą „spełnia — nie spełnia”.

3) Kryteriów wyboru, tj.:

a) łącznej ceny netto oferty — weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego. Przyznana wartość punktowa (max. 90 pkt), zostanie wyliczona na podstawie
założeń:
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najniższa cena wśród cen ocenianych ofert
ilość pkt ocenianej oferty = x 90 pkt

cena ocenianej oferty

b) doświadczenie w realizacji usług związanych z organizacją szkoleń (wynajem sali, wyżywienie,
nocleg) — max. 10 pkt. Punktacja przyznawana w oparciu o liczbę usług związanych z organizacją
szkoleń:
) 6 szkoleń —3 pkt
) 7-8 szkoleń — 6 pkt
) 9-10 szkoleń —9 pkt
) Więcej niż 10 szkoleń —10 pkt

2. Ocenie wskazanej w ust. 1 pkt 3) poddane zostaną jedynie oferty, które spełnią kryteria formalne
i dostępu.

3. Przyznane punkty będą zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Maksymalna
liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent to 100 pkt.

4. Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w oparciu o ustalone kryteria.

5. Zamawiającemu przysługuje możliwość wezwania Oferenta do wyjaśnień w sprawie przedłożonej przez
niego oferty.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z Oferentem/Oferentami, których oferty
uzyskają w toku oceny największą liczbę punktów, ale których cena przekroczy kwoty przeznaczone
przez Zamawiającego na wykonanie usługi.

7. Oferty oceniane będą przez powołaną przez Zamawiającego Komisję oceny ofert, składającej się
z Przewodniczącego i Członka Komisji.

8. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
9. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.Z tytułu niewybrania lub odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują roszczenia przeciw

Zamawiającemu.
11 .Oferta podlega odrzuceniu w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dokumentację ofertową

kryteriów formalnych określonych w pkt. Xl. ust. 1 pkt. 1) lub kryteriów dostępu określonych w pkt. Xl
ust. 1 pkt. 2).

1 2.Oferentom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji oceny ofert.
13.Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
14.Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach wyboru ofert drogą elektroniczną

na adres e-mail podany w ofercie, najpóźniej do dnia 31.07.2013 r.
15.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zapytania ofertowego lub unieważnienia go

bez podania przyczyny w każdym momencie.

Załączniki:

Załącznik A — Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 1 — Formularz cenowy;
Załącznik nr2 — Formularz oświadczeń;
Załącznik nr 3— Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;
Załącznik nr 4 — Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 — Wykaz miejsc proponowanych przez Oferenta, ze wskazaniem hotelu! obiektu, w których jest możliwa
realizacja usługi;

Prezes ąqządu

~ Zatwierdzam, dŁć~yd. „4Ą Qt1t 3rOA~„ . . . . Marćin ris2rski
GroMsr Sp. z o.o., uI.Tuszyńska 98. 93-305 tódt Miejsce, data i podpis I

REGON: 471828860 NIP: 725-1638609
81:428792860 fnt422797024

„ Politechnika Łódzka

„Wspomaganłe nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


