
 
 

 

Zapytanie ofertowe 1/2018 

 

 

Zamawiający:  

Polska Izba Motoryzacji 

ul. Grażyny 13 

02-548 Warszawa 

NIP: 521-108-50-36 

REGON: 010919327 

Tel.: 22 845-01-40 

Mail.: sekretariat@pim.org.pl  

 

 

I. Przedmiot zamówienia 

Organizacja dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system 

kształcenia w branży motoryzacyjnej” w dniach 27.10.2018 r. i 10.11.2018 r. 

 

Organizacja dwóch jednodniowych spotkań odbędzie się: 

 dla 48 osób, w dniu 27.10.2018,  

 dla 24 osób, w dniu 10.11.2018.   

 

W pierwszym spotkaniu, w dniu 27.10.2018 r. wezmą udział przedstawiciele szkół oraz pracodawców              

z grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz z grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo 

samochodowe, w branży motoryzacyjnej. Spotkanie będzie dotyczyło rekomendacji do opracowania 

modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu. 

W drugim spotkaniu, w dniu 10.11.2018 r. wezmą udział autorzy (12 osób) modelowych programów 

realizacji praktycznej nauki zawodu oraz autorzy (12 osób) zasad zapewniania jakości dla zawodów                

w branży motoryzacyjnej. 

 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży 

motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie 

zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki 

 

Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi dla obu spotkań: 

- przygotowanie i obsługę spotkania, 

- usługę konferencyjną, 

- usługę restauracyjną,  

- usługę hotelową, 

 

 

Wspólny słownik CPV 

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji  

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
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Spójności na lata 2014-2020. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 

III. Przedmiotem zamówienia jest  zapewnienie jednej sali szkoleniowej dla max. 48 osób na 1 dzień 

(8 godzin), 2 sal warsztatowych dla 24 osób ( po 12 uczestników na salę), przerw kawowych, 

obiadów dla 72 uczestników, kolacji dla 45 osób, noclegu ze śniadaniem dla 45 uczestników 

spotkania, materiałów szkoleniowych (teczka, notes, długopis) dla 60 uczestników oraz materiałów 

szkoleniowych (teczka, notes, długopis, pendrive) dla 12 uczestników  w dniach 27.10.2018 r oraz 

10.11.2018 r. w Warszawie. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia 

Organizacja dwóch jednodniowych spotkań odbędzie się: 

 dla 48 osób, w dniu 27.10.2018 r. w godz. 9.00 – 17.00 

 dla 24 osób, w dniu 10.11.2018 r. w godz. 9.00 – 17.00  

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

 Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację 

treści zapytania. 

 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakazują obowiązek ich posiadania. 

 Posiadają odpowiednią  wiedzę i doświadczenie. 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym i współpartnerami projektu. 

Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim oraz 

współpartnerami projektu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub 

kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym i współpartnerami 

projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

i partnerów projektu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego i partnerów 

projektu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;  

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika;  

 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 i kurateli. 

Oferent jest obowiązany dołączyć do formularza ofertowego oświadczenie (załącznik nr 3) o braku 

w/w powiązań pomiędzy składającym ofertę a Zamawiającym i współpartnerami. 

 

VI. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w terminie.  

Oferty oceniane będą w II etapach:  

 

I etap: badanie i ocena w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu  

W I etapie Zamawiający będzie badał czy oceniana oferta spełnia/nie spełnia warunków udziału      

w postępowaniu. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane w ocenie merytorycznej.  

 



 
 

 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej.  

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu.  

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 

odpowiednio wagi procentowe:  

 

Kryteriami oceny ofert są: cena i lokalizacja.  

Cena jest to łączny koszt brutto usługi. Cena stanowi 60% całkowitej liczby punktów. Za kryterium 

dotyczące ceny można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie obliczona          

w następujący sposób:  

  

Cena najtańszej oferty -----------------  x 60 = liczba uzyskanych punktów Cena ocenianej oferty  

  

Lokalizacja oznacza odległość obiektu od siedziby Zamawiającego (zgodnie z pkt. IV.1 niniejszego 

zapytania). Lokalizacja stanowi 40% całkowitej liczby punktów. Za kryterium dotyczące lokalizacji 

można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie obliczona w następujący 

sposób:   

  

Odległość od siedziby Zamawiającego najbliżej położonego obiektu  ---------------  x 40 = liczba 

uzyskanych punktów Odległość od siedziby Zamawiającego ocenianego obiektu  

Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Oceny ofert będzie dokonywała komisja.  

 

Dodatkowo: 

Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 10 spotkań w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia – otrzyma 30 pkt. 

Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 5 spotkań w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia – otrzyma 20 pkt. 

Jeżeli oferent posiada udokumentowane doświadczenie w organizacji min. 3 spotkań w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia – otrzyma 10 pkt. 

 
W tym kryterium maksymalnie można uzyskać 130 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Przy ocenie oferty Zamawiający nie przyznaje ocen 

cząstkowych. Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 

VII. Miejsce oraz termin dostarczania ofert 

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie Polskiej Izby Motoryzacyjnej (02-548 Warszawa,       

ul. Grażyny 13)  lub przesłać pocztą do dnia 23.10.2018  r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data 

wpływu Oferty do Biura Projektu). 

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej  kopercie. Koperta powinna być opatrzona pieczęcią 

firmową oraz adresem Polskiej Izby Motoryzacyjnej i dopiskiem: „Oferta na organizację Organizacja 

dwóch jednodniowych spotkań dla 72 uczestników projektu „Dualny system kształcenia w branży 

motoryzacyjnej” w dniach 27.10.2018 r. i 10.11.2018 r. 

 
VIII. Miejsce złożenia oferty, adres korespondencyjny, numer faksu i adres mailowy: 

Polska Izba Motoryzacji 

ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa 

tel. +48 22 845-01-40 

e – mail: sekretariat@pim.org.pl 

Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

IX. Istotne postanowienia umowy 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących 

się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, 

umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,             

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystąpienia                

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków 

ich wprowadzenia: 

- zmian organizacyjnych stron,w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie 

takich zmian, 

- terminów realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w przypadku gdy wystąpi sytuacja, że Wykonawca w okresie przewidzianym 

na realizację zamówienia, nie mógł prowadzić prac związanych z przedmiotem zamówienia         

i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia, 

Szczegóły stanowi załącznik 6. 

 

X. Osoba do kontaktu 

Monika Gołoś 

tel. +48 22 845-01-40 

e – mail: sekretariat@pim.org.pl 

 

 

XI. Załączniki do zapytania ofertowego: 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Wykaz usług 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 

Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 5 Protokół odbioru 

Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 
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