PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA
OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:
świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego spółdzielni
socjalnych w dn. 22 – 23 czerwca 2015 r. w m. Brzeziny (woj. łódzkie)
w ramach projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz
stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej".

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Nr postępowania: 9/SS/2015
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją
spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w m. Brzeziny (pow. brzeziński, woj. łódzkie) zgodnie ze
szczegółowym opisem wskazanym w opisie zakresu zamówienia.
Termin realizacji usługi:
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej na potrzeby organizacji spotkania
branżowego spółdzielni socjalnych.
2. Miejsce realizacji usługi – hotel, pensjonat, centrum szkoleniowo-konferencyjne znajdujący się w
odległości do 15 km od granic administracyjnych m. Brzeziny (woj. łódzkie).
3. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – tj. dysponować pokojami oraz
infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wykluczamy możliwości udziału w
spotkaniu osób z niepełnosprawnościami.
4. Wykonawca winien zapewnić zakwaterowanie dla przewidywanej liczby 48 osób (- 12 osób) w pokojach jedno,
dwuosobowych, trzyosobowych z łazienką i WC (w tym: 4 pokoje jednoosobowe).
5. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z usługi noclegowej przed rozpoczęciem spotkania – tj. w dn.
21/22.06.2015 r. wraz ze śniadaniem oraz kolacji w dn. 21.06.2015 r. dla maksimum 6 osób.
6. Wykonawca zapewni w cenie zamówienia 10 miejsc postojowych przy obiekcie gdzie będzie świadczona
usługa.
7. Usługodawca zapewni usługę restauracyjną – śniadanie (w cenie pokoju) oraz kolację. W skład usługi
restauracyjnej wchodzą:
przerwa kawowa - I
dnia spotkania: od
godz. 9.30 –11.00 z
uzupełnianiem
produktów w formie
bufetu

kawa, herbata, mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna, woda mineralna
wyprodukowana przez przedsiębiorstwo spółdzielcze, dwa rodzaje ciast świeżych
oraz świeże owoce – cytrusy, jabłka, gruszki (100 g na osobę bez uzupełniania).

kolacja
I dnia spotkania w
godz. 19.00 – 21.00

bufet: min. 2 gorące dania, zawierające potrawy mięsne (zawierające sztukę mięsa
o wadze zgodnej ze standardami i normami żywienia grupowego, nie dopuszcza się
dań zawierających mięso mielone, gulaszy, itp.), wegetariańskie i wegańskie (do
uzgodnienia) oraz wędliny, sery, sałatki warzywne, jasne i ciemne (razowe – bez
słodu) pieczywo, ciasto, masło, kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko
krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna), soki, woda mineralna.

śniadanie
II dnia spotkania w
godz. 7.00 – 9.00

bufet: kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko krowie, mleko roślinne, cukier,
cytryna), soki, woda mineralna, jasne i ciemne (razowe) pieczywo, masło, wędliny,
deska serów żółtych, twarożek, jogurty, dżem, sałatka warzywna, warzywa (min.
pomidory, ogórki, papryka, sałata), jajecznica, parówki lub kiełbaski na ciepło, pasta
lub pasztet wegetariański/wegański.

Posiłki bezmięsne nie mogą zawierać składników pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości, tłuszcz
odzwierzęcy), ryb, filetów z ryb itp.
Usługa restauracyjna będzie świadczona w dniach:
- 22.06.2015 r. - I dzień spotkania (ciągła przerwa kawowa od godz. 9.30 do godz. 11.00 - na przyjazd
uczestników spotkania oraz kolacja w godz. 19.00 – 21.00)
- 23.06.2015 r. – II dzień spotkania (śniadanie).
9. Rozliczenie kosztów usługi hotelarskiej i restauracyjnej nastąpi na podstawie faktycznej liczby uczestników
spotkania, zgodnie z §4 ust. 2 wzoru umowy (tj. liczba wykorzystanych noclegów x oferowana cena jednostkowa
za nocleg, liczba spożytych posiłków (wg. listy uczestników) x oferowana cena jednostkowa.
10. Realizacja przedmiotu zamówienia świadczona będzie zgodnie ze sztuką, wiedzą hotelarską i kulinarną, z
zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, higieny oraz zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami Stron.
11. Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana Usługodawcy na 3 dni kalendarzowe przed
planowanym rozpoczęciem spotkania.
12. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję menu.
13. Ewentualne
zmiany
godziny
świadczenia
usług
restauracyjnych
wymagają
uzgodnienia
z Zamawiającym.
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2. Informacja o potencjalnych wykonawcach, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe wysłano do następujących podmiotów:
1) Centrum
Sportowo-Rekreacyjne
„Zbyszko”,
Wiączyń
Dolny
e-mail: biuro@centrumzbyszko.com.pl
2) Hotel nad Mrogą, Rochna 3a, 95-060 Brzeziny, e-mail: hotel@rohna.pl
3) Ośrodek
Wypoczynkowo-Szkoleniowy
Relaks,
Rochna
e-mail: relaksrochna@op.pl

58a,

38,

92-101

Nowosolna,

95-060

Brzeziny,

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 29.05.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego (www.ozrss.pl)
oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego (w formie odpowiedzi na pytania przesłane przez potencjalnych Oferentów)
zamieszczono w dniu 03.06.2015 r. oraz 16.06.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Termin składania ofert:
Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 15.06.2015 r., do godz. 15.00, następnie ze względu na przerwę
techniczną w dostępie do bazy konkurencyjności (bazakonkurencyjnosci.gov.pl) gdzie obligatoryjnie publikowane
są zapytania ofertowe PRZEDŁUŻONO termin składania ofert do dnia 17.06.2015 r., godz. 15.00.

5. Kryterium oceny ofert:
a) kryterium cenowe (KC) – 100%
b) Wykonawca musi spełniać także warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
w opisie zamówienia (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych);
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5) braku podstaw do wykluczenia.

wskazanej

wykonania

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w postępowaniu.
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Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:
a) UpHotel s.c., Tomasz Madela, Monika Dewerenda-Opałka, ul. Długa 13, 58-500 Jelenia Góra
Oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektronicznie) w dn. 15.06.2015 r., na wezwanie uzupełniono ofertę
i przesłano mailem uzupełnienia w dn. 18.06.2015 r., godz. 15.10 (10 min. po wyznaczonym terminie)
kwota oferty: 6.240,00 zł brutto

Oferta nr 1): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. Oferent nie wskazał w oświadczeniach o braku podstaw
do wykluczenia (zał. 2 do zapytania ofertowego) czy podlega bądź nie podlega wykluczeniu oraz czy jest bądź
nie jest powiązany z Beneficjentem. Przesłanie dwa oświadczenia są podpisane lecz nie wskazano w nich
jednoznacznie informacji o nie podleganiu wykluczeniu oraz o braku powiązań. W dn. 18.06.2015 r. wezwano
Oferenta do uzupełnienia złożonej oferty w zakresie wskazania braku bądź nie powiązań osobowych bądź
kapitałowych z Zamawiającym oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wyznaczono termin
uzupełnień (przesłanych mailowo) na dzień 18.06.2015 r., godz. 15.00. Oferent przesłał uzupełnienie po
terminie, tj. o godz. 15.10, w związku z tym przesłane uzupełnienie nie podlega rozpatrzeniu.
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym.
b) Centrum Sportowo-Rekreacyjne “ZBYSZKO”, Zbigniew Kruk, ul. Słowiańska 9, 95-020 Bedoń Wieś
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektroniczna), w dn. 16.06.2015 r.
kwota oferty: 8.058,24 zł brutto
Oferta nr 2): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie.
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym.
Oferent nie spełnia następujących warunków określonych w pkt. IV zapytania ofertowego:
1) brak kopii wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innej ewidencji
potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej wraz z jej zakresem, bą

2) brak informacji dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – nie przedstawiono wykazu należycie wykonanych usług (wykonanie min. 4
spotkań, konferencji na min. 30 osób, trwających min. 2 dni w ciągu ostatnich 2 lat) zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 3 (licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. 29.05.2015 r.).
Oferent nie udostępnił tych informacji twierdząc, że są to dane osobowe.
b) Konkret A-Z, Zbigniew S. Rybak, ul. Sokola 60/12, 53-136 Wrocław
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektroniczna), w dn. 17.06.2015 r., godz. 10.59
kwota oferty: 9.252,00 zł
Oferent spełnia warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wskazanej
w opisie zamówienia (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych);
- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- braku podstaw do wykluczenia.
Przedstawiono
posiadanie
uprawnienia
do
wykonywania
określonej
działalności
wskazanej
w zamówieniu (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych). Oferent dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiada doświadczenie
w obsłudze min. 5 spotkań, konferencji dla min. 30 osób każda, trwających min. 2 dni w ciągu ostatnich 2 lat
(licząc od daty upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego).
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Wybrana Oferta:

Nazwa Wykonawcy: Konkret A-Z, Zbigniew S. Rybak
kwota oferty: 9.252,00 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z
zapytaniem ofertowym).
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Data sporządzenia protokołu postępowania: 18.06.2015 r.

Osoba prowadząca postępowanie:
Agnieszka Deja, koordynatorka projektu
Data i podpis: 18.06.2015 r.
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10. Osoba sporządzająca protokół:
Agnieszka Deja, koordynatorka projektu
Data i podpis: 18.06.2015 r.

11. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania:
Imię i nazwisko: Aneta Englot
Funkcja: Członek Zarządu
Data i podpis: 18.06.2015 r.

Osoba zatwierdzająca wynik postępowania:
Imię i nazwisko: Cezary Miżejewski
Funkcja: Prezes Zarządu OZRSS
Data i podpis: 18.06.2015 r.
13. Załącznikami do niniejszego protokołu są:
a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, którzy
złożyli oferty
b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie i sporządzającej protokół o braku powiązań
Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie osób zatwierdzających wynik postępowania o braku powiązań
Zamawiającego z Wykonawcą, który złożył ofertę
d) Załącznik nr 4 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego oraz udzielanych odpowiedzi na
przesyłane pytania dot. postępowania.

