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S z cz eg óły / Opis  prz edmiotu z amówieniaS z cz eg óły / Opis  prz edmiotu z amówienia

BeneficjentBeneficjent

Naz wa beneficjentaNaz wa beneficjenta Fundacja Rozwoju Z iemi Oleckiej

Data publikacjiData publikacji 2015-04-21

T ermin s kładania ofertyT ermin s kładania oferty 2015-05-07

Naz wa z amówieniaNaz wa z amówienia
Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej

Główna kateg oriaGłówna kateg oria Usługi

Adres  e- mail, na który należ y wys łać ofertęAdres  e- mail, na który należ y wys łać ofertę biuro@fundacja.olecko.pl

Os oba do kontaktuOs oba do kontaktu Monika Chmielewska-Sujata
87 520 21 59
fundacja.projekt@wp.pl

Cz y og łos z enie dotycz y wyłącz nie podmiotów ekonomiiCz y og łos z enie dotycz y wyłącz nie podmiotów ekonomii
s połecz nej?s połecz nej?

Nie

Numer og łos z eniaNumer og łos z enia 0001899

S tan og łos z eniaS tan og łos z enia Aktualne

Naz wa z amówieniaNaz wa z amówienia

Świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej

Rodz aj i prz edmiot z amówienia z g odnie z e Ws pólnym S łownikiem Z amówień CPVRodz aj i prz edmiot z amówienia z g odnie z e Ws pólnym S łownikiem Z amówień CPV

Usługi hotelarskie

55110000-4

Hotelarskie usługi noclegowe

Usługi hotelarskie

55120000-7

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Usługi cateringowe

55320000-9

Usługi podawania posiłków

Cz as  trwania z amówieniaCz as  trwania z amówienia

2015-04-21 -  2015-05-07

Miejs ce realiz acji z amówieniaMiejs ce realiz acji z amówienia

Miasto:

Olsztyn

Powiat:

olsztyński

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Z amówienieZ amówienie

Wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie zapewnienia zakwaterowania, przygotowania pełnego wyżywienia, w

tym organizacji przerw kawowych oraz wynajmu sali szkoleniowej/konferencyjnej na organizację weekendowego

(sobota i niedziela) seminarium w Olsztynie dla 60 uczestników seminarium i 6 osób z kadry projektu.

Z ałącz nikiZ ałącz niki

zapytanie_ofertowe_usługi_hotelarskie[1].pdf

załączniki.docx

Naz waNaz wa

Fundacja Rozwoju Z iemi Oleckiej

S yg natura projektuS yg natura projektu

POKL.05.04.02-00-I21/14

AdresAdres

Ulica:

Plac Wolności

Numer domu:

2

/
/ogloszenia/ogloszenie/qUoWB7ItRof1tfYx/pdf/export/
mailto:biuro@fundacja.olecko.pl
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Warunki udz iału w pos tępowaniuWarunki udz iału w pos tępowaniu

Ocena ofertyOcena oferty

Z akres  wyklucz eniaZ akres  wyklucz enia

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

19-400

Miasto:

Olecko

Powiat:

olecki

Województwo:

warmińsko-mazurskie

Uprawnienia do wykonywania okreś lonej dz iałalnoś ci lub cz ynnoś ciUprawnienia do wykonywania okreś lonej dz iałalnoś ci lub cz ynnoś ci

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawne

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie

oświadczenia.

Wiedz a i doś wiadcz enieWiedz a i doś wiadcz enie

Wykonawca powinien wykazać zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat, tj. przed upływem terminu składania ofert, co

najmniej 3 usługi w zakresie organizacji zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal szkoleniowych/konferencyjnych na

realizację szkoleń/seminariów/ konferencji na min. 50 uczestników. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez

złożenie wykazu zrealizowanych usług oraz dołączenie referencji, zawierających min. następujące informacje: nazwę

Z amawiającego, przedmiot, termin i miejsce realizacji, liczbę osób.

Potencjał technicz nyPotencjał technicz ny

Warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że dysponuje zasobami wskazanymi w pkt. III. 3. A i B Z apytania ofertowego z dn. 21.04.2015 r. Wykonawca

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Os oby z dolne do wykonywania z amówieniaOs oby z dolne do wykonywania z amówienia

Z amawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

S ytuacja ekonomicz na i finans owaS ytuacja ekonomicz na i finans owa

Z amawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie

warunku poprzez złożenie oświadczenia.

InneInne

a. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. b. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. c. Wykonawca

nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. d.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. e. Przed podpisaniem umowy

Z amawiający zastrzega sobie możliwość dokonania wizji lokalnej w celu potwierdzenia spełniania warunków opisanych

w punkcie III powyżej. f. Z amawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej

decyzji. g. Z amawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu. h. W przypadku

przekroczenia kwoty, jaką Fundacja Rozwoju Z iemi Oleckiej dysponuje na sfinansowanie zamówienia, dopuszcza się

możliwość negocjacji oferowanej ceny. i. W przypadku, gdy pomimo negocjacji strony nie doprowadzą do zawarcia

umowy, zamówienie może zostać powierzone (po uprzednich negocjacjach) Oferentowi, który złożył kolejną pod

względem punktowym ofertę.

Kryteria i prz ypis ane do nich wag iKryteria i prz ypis ane do nich wag i

70.00

Kryterium

Cena

Sposób przyznawania

Każda oferta zostanie oceniona i przyznane zostaną punkty wg wzoru: Liczba punktów = Cena minimalna/Cena oferty

badanej x 70

30.00

Kryterium

Doświadczenie w realizacji podobnych usług

Sposób przyznawania

Liczba wykonanych usług podobnych, tj. min. dwudniowego pobytu dla grupy min. 50 osób poświadczonych referencjami, w

przypadku wykazania usług: 0-3=0pkt, 4-5=1pkt, 6-9=2pkt, powyżej 10=3pkt Każda oferta zostanie oceniona i przyznane

zostaną punkty wg wzoru: Liczba punktów = Punkty, które uzyskała badana oferta/ Maksymalna liczba punktów, jaką można

otrzymać za doświadczenie x 30

Beneficjent nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem

przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców Beneficjent

nie otrzyma żadnej oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:



WykonawcaWykonawca

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika;

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub

kurateli.*

Brak danych.Brak danych.
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