Warszawa; 17 sierpień 2017 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE
TRUST BON 7/2017
W związku z realizacją projektu: TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt
zwracamy się z zapytaniem ofertowym:

1

Zamawiający

Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa

2

Przedmiot zamówienia

2.1 Wspólny słownik zamówień:
55100000-1 Usługi hotelarskie
2.2

2.3
2.4
2.5

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska, na którą składa się nocleg, kolacja i śniadanie w
ilości 15 osobodni w Warszawie dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu
“TRUST BON – Inwestycja w społecznie opłacalny efekt
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom.

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić:
3.1 hotel , z którego będą korzystali uczestnicy warsztatów oddalony od siedziby Towarzystwa
Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych SA adres. ul. Okopowa 56, Warszawa w odległości max. 5
kilometrów,
3.2 noclegi w pokoju (z pełnym węzłem sanitarnym), wyposażonym w odbiornik TV – na jedną dobę
3.3 pokoje spełniające wymogi kategorii min. III (***) zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,
w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169);
3.4 każdemu uczestnikowi warsztatów osobny pokój wyposażony w łóżko podwójne (double bed)
3.5 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego oraz kolację w dniu przyjazdu uczestnika warsztatów
zgodnie z standardem hotelu
3.6 Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego przelać
na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy, zawartej po przeprowadzonym
postępowaniu, a w szczególności zlecić innemu podmiotowi gospodarczemu wykonania umowy w
całości lub w części.
4
4.1

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia
Podana liczba osobodni jest szacunkowa.

4.2
4.3
4.4

5

Zamawiający w terminie 7 dni przed terminem realizacji częściowego zamówienia poinformuje w
zamówieniu częściowym o terminie noclegu oraz ilości uczestników korzystających z noclegu
Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w cyklach po zakończeniu każdego terminu
realizacji zamówienia w oparciu o realizację zamówień częściowych.
Wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn liczby osobodni wynikających z zamówienia
częściowego oraz ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy i płatne będzie po wykonaniu
każdego zamówienia częściowego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT.
Za datę zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Wymagania i warunki Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
5.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na
podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
5.2 dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego
oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego
oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5.3 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej finansowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5.4 nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub/i kapitałowo Zamawiający uzna warunek za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o dokumenty i
oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca na zasadzie spełnia/nie spełnia. Brak spełniania powyższych
warunków powoduje wykluczenie z postępowania.

6 Terminy realizacji zamówienia
6.1 Termin realizacji zamówienia do 31 października 2017 r. Szczegółowe terminy realizacji częściowych
zamówień będą ustalane każdorazowo z Zamawiającym
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Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów:
7.1 KRYTERIUM CENA – MAKSYMALNIE 70 PKT W TYM:
C=(Cmin./Cx)*70
C – liczba punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto jednego osobodnia
Cmin - minimalna cena brutto osobodnia zaoferowana w odpowiedzi na zapytanie
Cx - cena brutto osobodnia rozpatrywanej oferty
7.2

KRYTERIUM ODLEGŁOŚĆ od siedziby Towarzystwa Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych
(TISE) ul. Okopowa 56 Warszawa - MAKSYMALNIE 30 pkt W TYM:

D=(Dmin/Dx)*30
D- ilość punktów przyznanych danej ofercie.
Dmin– najmniejsza liczba kilometrów od siedziby TISE w odpowiedzi na zapytanie
Dx- liczba kilometrów z rozpatrywanej oferty
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie wymagania formalne oraz uzyska
największą liczbę punktów liczonych wg wzoru W = C+D w ocenie końcowej. W przypadku, gdy w ramach
dokonywania zakupu wpłyną oferty o jednakowej liczbie uzyskanych punktów wybrana zostanie oferta
oferująca najniższą cenę.
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Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do
niniejszego zapytania.
8.1 Oferta musi zawierać:
8.1.1 Nazwę firmy
8.1.2 adres, numer telefonu oraz numer NIP
8.2 Złożona oferta musi:
8.2.1 uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
8.2.2 być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta
8.2.3 termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert
8.2.4 cena podana w ofercie będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
8.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do
zapytania;
8.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
8.5 Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
8.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.3 należy przedstawić w formie skanu
8.7 Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.4 i pkt.8.5 mogą być przedstawione w formie skanu lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w
imieniu Wykonawcy.
8.8 Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy.
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Miejsce oraz termin składania ofert

W przypadku składnia oferty w siedzibie Zamawiającego:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA Ul. Okopowa 56; 01-042 Warszawa
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usługi hotelowe” Ofertę można złożyć osobiście u
Zamawiającego w godzinach 10:00 -16:00 w kancelarii, pocztą na adres Zamawiającego, lub mail’owo na
adres monika.czerwinska@tise.pl. W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony ofertą, uprzejmie
prosimy o potwierdzenie rezygnacji udziału w zapytaniu ofertowym mailem, listownie bądź osobiście.
Ofertę złożyć należy do dnia 25 sierpnia 2017 roku decyduje data dostarczenia oferty do Zamawiającego.

10 Kontakt:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych SA
Ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Monika Czerwińska
Telefonicznie: (48 22) 636 07 40 lub mailowo: obligacjespoleczne@tise.pl

11 Informacje o formalnościach po wyborze oferty
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez
Zamawiającego.
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty.

12 Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
12.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania
przyczyny.
12.2 Przed upływem składnia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.
12.3 Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim potencjalnym wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

