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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
27-07-2020

Termin składania ofert
04-08-2020

Numer ogłoszenia
1255787

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 04.08.2020 roku do godz. 14.00 na adres Zamawiającego Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej MCPS w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31, sekretariat
lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej remikol@op.pl. Decyduje data i godzina wpływu do
Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
remikol@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobami uprawnionymi do kontaktów są: – w sprawach formalnych: Małgorzata Borowiec - Mondzielewska - tel.
602-785-197 - w sprawach merytorycznych: Mirosław Kołodziejczyk – tel. 501-714-357

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
jw.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (od obiadu w pierwszym
dniu do obiadu w ostatnim dniu z zapewnieniem prowiantu na podróż powrotną) w ramach 6 dniowego wyjazdu na
terenie Polski dla 32 osób (+/- 2) - uczestników i kadry projektu „Droga do przemiany” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania w zakresie realizacji usługi został zawarty w
załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi hotelarskie
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Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie realizatora usługi obejmującej zakwaterowanie i wyżywienie (od obiadu w
pierwszym dniu do obiadu w ostatnim dniu z zapewnieniem prowiantu na podróż powrotną) w ramach 6 dniowego
wyjazdu na terenie Polski dla 32 osób (+/- 2) - uczestników i kadry na potrzeby realizacji projektu pn. „„Droga do
przemiany”” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (od obiadu w pierwszym
dniu do obiadu w ostatnim dniu z zapewnieniem prowiantu na podróż powrotną) w ramach 6 dniowego wyjazdu na
terenie Polski dla 30 osób (+/- 2 osoby) - uczestników i kadry projektu: „Droga do przemiany” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne". Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno zawodowa
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaj i zakres czynności do wykonania:
a) Liczba uczestników wyjazdu - 30 osób (+/- 2 osoby) (w tym:25 +/- 2 osób objętych projektem + 5 osób kadry).
b) Pobyt 6 dni - 5 dób hotelowych (od obiadu pierwszego dnia do obiadu dnia szóstego). Pobyt 6 dni - 5 dób
hotelowych (od obiadu pierwszego dnia do obiadu dnia szóstego). Pobyt powinien odbyć się w dniach od 07.08.2020
roku do 12.08.2020 roku.
c) Miejsce zakwaterowania, w którym będzie realizowana przedmiotowa usługa musi znajdować się na terenie Polski.
Preferowany obszar Beskid Śląski (maks. 50 km od Cieszyna), miejscowości do 5 tys. mieszkańców Ponadto miejsce
zakwaterowania, z uwagi na możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, musi znajdować się w miejscu
atrakcyjnym turystycznie (np. las, bliskość jeziora, rzeki - max. do 500 metrów od hotelu/ośrodka).
d) Zamawiający wymaga, by Wykonawca zapewnił minimum 2 pokoje dostępne dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
e) Pokoje dla uczestników pobytu 6-dniowego:
- kadra - 3 pokoje dwuosobowe z łazienką (WC, umywalka, prysznic),
- osoby niepełnosprawne z opiekunami - 2 pokoje dostosowane dla potrzeb os. niepełnosprawnych, bez barier
architektonicznych z przystosowanymi toaletami.
- pozostali uczestnicy projektu (25 +/- 2 os. z wyłączeniem os. niepełnosprawnych z opiekunami - wskazanych wyżej)
w pokojach 2-4 osobowych z łazienką (WC, umywalka, prysznic). Dokładny rozkład pokoi przedstawi Zamawiający
po zakończonej rekrutacji, nie później niż 2 dni przed wyjazdem.
f) Sale szkoleniowe - 2 sale szkoleniowe do prowadzenia zajęć teoretycznych dla min.15 osób.
g) Wyżywienie:
- 3 posiłki dziennie: śniadanie, ciepły obiad dwudaniowy z dodatkowym podwieczorkiem, kolacja - szczegółowy opis
w punkcie 3.
- catering podczas szkoleń (napoje: kawa, herbata, woda i soki, a także słodkie przekąski, ewentualnie owoce).
- zapewnienie nielimitowanego dostępu do gorącej kawy lub herbaty w trakcie pobytu,
- zapewnienie prowiantu na podróż powrotną oraz w przypadku wycieczek autokarowych (maks. 2 w czasie całego
pobytu)
Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w przygotowanym wyżywieniu zgłoszone przez Zamawiającego minimum 2
dni przed rozpoczęciem pobytu uczestników ewentualne uwarunkowania dotyczące diety uczestników (dieta
specjalistyczna, np.: wegetariańska, wegańska, bezglutenowa).
Więcej informacji w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Kod CPV
55000000-0

Nazwa kodu CPV
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Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
1. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Pobyt 6 dni - 5 dób hotelowych (od obiadu pierwszego
dnia do obiadu dnia szóstego). Pobyt powinien odbyć się w dniach od 07.08.2020 roku do 12.08.2020 roku.
2. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w zależności wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

Załączniki
zapytanie ofertowe
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.

Warunki zmiany umowy
Przesłanki zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do oferty (formularza oferty) winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu
ofertowym, tj.: oświadczenie o spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
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Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w niniejszym postępowaniu Wykonawcy zamówień
uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
- z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym
i nie podlega wykluczeniu z postępowania;
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
3. Kryteria oceny ofert:
a) najniższa cena x1 - waga 50 %
b) preferowane miejscowości do 5 tys. mieszkańców x2 – waga 30 %
c) preferowany obszar x3 – waga 20 %
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Ad. a) – kryterium najniższa cena x1
Opis kryterium: Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie mniej,
obliczone według wzoru:
x1 = Cena minimum/Cenaix100x0,50
gdzie: Cenai jest ceną badanej oferty
Ad. b) – kryterium wielkość miejscowości do 5 tys. mieszkańców x2
Opis kryterium: Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (30 punktów) dla Wykonawców, którzy zaoferują pobyt w
miejscowości do 5 tys. mieszkańców. Zaoferowanie pobytu w większych miejscowościach będzie oznaczać, iż
Wykonawca w tym kryterium dostanie 0 punktów.
Ad. c) – kryterium preferowany obszar x3
Opis kryterium: Zamawiający przyzna dodatkowe punkty (20 punktów) dla Wykonawców, którzy zorganizują pobyt
w Beskidzie Śląskim (maks. w odległości do 50 km od Cieszyna). Zaoferowanie miejsca pobytowego w odległości
(promieniu) większej niż 50 km od Cieszyna będzie oznaczać, iż Wykonawca w tym kryterium dostanie 0 punktów.
Ilość punktów, która zostanie przyznana każdej niepodlegającej odrzuceniu ofercie zostanie wyliczona ze wzoru:
x=x1+x2+x3
Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu. Wykluczenie Wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Ponadto z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
1) w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono,
2) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO PABIANICE/ MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ W PABIANICACH

Adres
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Zamkowa 16
95-200 Pabianice
łódzkie , pabianicki

Numer telefonu
422158935

Fax
422268269

NIP
7311962756

Tytuł projektu
Droga do przemiany

Numer projektu
RPLD.09.01.01-10-A003/19-00

Inne źródła finansowania
Nie dotyczy.
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