Sprawa nr ECFC 2600.6.2020

Toruń, dnia 20.10.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego/zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczającej kwot, od których
uzależniony jest obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
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Kod CPV:
5510000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55130000-4 - Inne usługi hotelarskie
55120000-4 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
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ROZDZIAŁ I - Zamawiający
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwane dalej „ECFC”, z siedzibą w Toruniu, ul.
Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez
Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 118/2020 oraz o numerze: NIP
956 235 8384, REGON: 385314450, KOD NUTS - PL613
www.ecfcamerimage.pl
osoby do kontaktu:
a) Agnieszka Swoińska, tel. kom. +48 665 864 990, e-mail: agnieszka@ecfcamerimage.pl,
- w sprawach formalnych:
b) Jacek Martenka, e-mail: zamowienia@ecfcamerimage.pl.
Godziny pracy: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

ROZDZIAŁ II - Tryb postępowania
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej Pzp) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie
w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej równowartości w złotych
polskich kwoty 750.000 euro, z zastrzeżeniem art. 138o ust. 2 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie
nr 7/2020 Dyrektora Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE z dnia 20.03.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Europejskim Centrum
Filmowym CAMERIMAGE.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie języka obcego w zakresie określonym w art.
11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
3. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej.
4. Niniejsze postępowanie objęte będzie dofinansowaniem z następujących źródeł: Samorząd, budżet
państwa.
5. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy Pzp, przy czym Zamawiający do
przeprowadzenia niniejszego postępowania stosuje odpowiednio przepisy ustawy Pzp dotyczące
przetargu nieograniczonego. W konsekwencji do postępowania – zarówno wszczęcia, oceny
i badania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty – znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, które stosuje się przy prowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
obowiązkowo na podstawie ww. ustawy.

ROZDZIAŁ III - Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług hotelarskich na potrzeby
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage w okresie od 13 do 22 listopada 2020 roku
(9 dób hotelowych dla każdego z rodzajów pokoi wskazanych w ust. 4 niniejszego Rozdziału),
z zastrzeżeniem ust. 2. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej ustali z Wykonawcą
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poszczególne terminy zakwaterowania gości Festiwalu w danych pokojach, co następnie znajdzie
odzwierciedlenie w zapisach umowy o zamówienie zawartej między stronami.
2. Zgodnie z harmonogramem organizatora, którym jest Zamawiający, Festiwal odbywa się każdego
roku w listopadzie i trwa 7 dni. Zamawiający potrzebuje natomiast noclegów na dłuższy okres, co
jest związane z różnymi terminami przyjazdu gości, a dla organizatorów, współorganizatorów,
pozostałych pracowników oraz wolontariuszy Zamawiający potrzebuje noclegów nawet na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu i do tygodnia po jego zakończeniu. W związku z tym
świadczenie usług będzie odbywać się w poszczególnych przypadkach w okresie od dwóch tygodni
poprzedzających oficjalne rozpoczęcie do około tygodnia następującego po dniu oficjalnego
zakończenia Festiwalu. W konsekwencji Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania
usługi dodatkowej, której przedmiotem będzie świadczenie usług hotelarskich w okresie dwóch
tygodni przed rozpoczęciem Festiwalu oraz w okresie tygodnia po jego zakończeniu.
3. O konieczności wykonania usługi przed lub po terminie określonym w ust. 1 Zamawiający
poinformuje każdorazowo Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed planowanym pobytem gości
Festiwalu.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje zapotrzebowanie na następujące rodzaje pokoi w poszczególnych
kategoriach obiektów hotelarskich:
Zadanie nr 1: W kategorii hoteli 4-gwiazdkowych:
a) 40 pokoi 1-osobowych – Zadanie 1a)
b) 120 pokoi 2-osobowych (możliwe do pojedynczego wykorzystania w cenie jedynki) – Zadanie 1b)
c) 10 apartamentów – Zadanie 1c)
Zadanie nr 2: W kategorii hoteli 3-gwiazdkowych:
a) 20 pokoi 1-osobowych – Zadanie 2a)
b) 20 pokoi 2-osobowych (możliwych do pojedynczego wykorzystania w cenie jedynki) – Zadanie
2b)
Zadanie nr 3: W kategorii hoteli 1-gwiazdkowych:
- 50 pokoi 2-osobowych (możliwych do pojedynczego wykorzystania w cenie jedynki)
Zadanie nr 4: Hostel:
- 30 miejsc w pokojach wieloosobowych
5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ proporcje (ilości wskazanych pokoi) mogą ulec zmianie
w trakcie realizacji zamówienia co spowodowane będzie rzeczywistym, bieżącym
zapotrzebowaniem zgłaszanym przez gości Festiwalu.
7. Ze względu na przedmiot zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub
zwiększenia wartości zamówienia (ilości rezerwowanych – zamawianych pokoi). W przypadku
zmniejszenia wartości zamówienia, Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tego tytułu,
w tym do zapłaty wynagrodzenia za pokoje, z których Zamawiający zrezygnował.
8. W przypadku wykorzystania przez Zamawiającego mniejszej liczby pokoi niż wskazana w SIWZ
rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie rzeczywistego wykorzystania pokoi przez gości
Festiwalu, w oparciu o ceny jednostkowe pokoju określone przez Wykonawcę w treści Formularza
ofertowego.
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9. Wymagania dotyczące zakresu świadczeń, wymagań jakie powinien spełniać każdy z obiektów
hotelarskich zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych następująco:
Zamawiający informuje, że dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa
wykonawcza. Zamawiający ogranicza możliwość zawarcia umowy wykonawczej do maksymalnie
5 (pięciu) wykonawców na każdą część zamówienia lub mniejszą ilość umów w sytuacji, w której
zaoferowane usługi wyczerpią zapotrzebowanie Zamawiającego opisane w SIWZ. W przypadku,
gdy na daną część zamówienia oferty złoży więcej niż 5 wykonawców, do zawarcia umowy
zaproszonych zostanie wyłącznie 5 wykonawców, którzy uzyskają kolejno największą liczbę
punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej SIWZ. Powyższy sposób
składania ofert następnie ich wyboru spowodowany jest faktem, iż funkcjonujące na rynku obiekty
hotelarskie nie są w stanie sprostać całości zapotrzebowania na pokoje w poszczególnych
kategoriach obiektów.
W konsekwencji Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na każdą część zamówienia (jedną,
dwie lub wszystkie części zamówienia) przy czym przez część zamówienia rozumie się określoną,
oferowaną przez Wykonawcę ilość pokoi hotelowych/pokoi w hostelu jaką wskaże on w treści
Formularza ofertowego, spełniających wymagania Zamawiającego określone w treści Załącznika
nr 1 do SIWZ.
11. Zamawiający wymaga, aby odległość obiektów hotelarskich/hostelu nie była większa niż
1 kilometr od centrum festiwalowego – CKK Jordanki (odległość mierzona aplikacją Google Earth
zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ). Oferty obiektów położone w większej
odległości niż wskazana wyżej będą podlegały odrzuceniu jako niezgodne z treścią SIWZ.

ROZDZIAŁ IV – Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – Zamawiający stosuje podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego
Załącznika nr 3, które zawiera treść oświadczenia. Podmioty, które nie złożą oświadczenia będą
wezwane do uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia w/w oświadczenia, oferty tych
Wykonawców nie będą brane pod uwagę.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w niniejszym
postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienie do świadczenia usług stanowiących
przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, stanowiące potwierdzenie spełniania warunków, zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SIWZ – dotyczy Zadań 1-4.
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Na etapie składania oferty Wykonawca potwierdza powyższy warunek oświadczeniem, którego wzór
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
ROZDZIAŁ V – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia lub dokumenty niezbędne do
przeprowadzenia postępowania:
1) Oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie, którego treść zawarta jest w Załączniku
nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VI – Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą
i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
ul. Rynek Nowomiejski 28,
87-100 Toruń,
Oferta w postępowaniu na świadczenie usług hotelarskich , Część nr ......
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nie otwierać przed 28 października 2020 roku przed godz. 13:15
10. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie
określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
11. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.
12. Termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2020 roku o godz. 13:00. Otwarcie ofert
nastąpi 28 października 2020 roku o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
ul. Rynek Nowomiejski 28,
87-100 Toruń
13. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.
14. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) cen zawartych w ofertach.
15. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie
zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub
w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie
oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków
w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych
błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
16. Postanowienia SIWZ mogą zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. W takim
przypadku Zamawiający zamieści zamianę SIWZ na stronie internetowej, zgodnie z zasadami
określonymi w treści ustawy Pzp dotyczącymi modyfikacji treści SIWZ informację o zmianie.
Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego
a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny
do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych
zmian.
17. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
18. Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:
– Formularz ofertowy – którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ,
– Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ,
– pełnomocnictwo – jeśli ofertę składa osoba, której umocowanie do działania w imieniu wykonawcy
nie wynika z dokumentu rejestrowego,
– wydruk mapy z aplikacji Google Earth, wyznaczającej odległość obiektu w linii prostej od Centrum
Festiwalowego w celu umożliwienia dokonania oceny oferty w ramach Kryterium: Odległość obiektu
od Centrum Festiwalowego CKK Jordanki.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą
wykonawcy składają dokumenty następująco:
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– Formularz ofertowy – podpisany przez wszystkich wykonawców łącznie lub przez ustanowionego
pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
– oświadczenie wykonawców występujących wspólnie (każdy z osobna w zakresie podstaw
wykluczenia składa oświadczenie), natomiast w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu –
oświadczenie składane jest w taki zakresie w jakim wykonawcy wykazują spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 do SIWZ,
– pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu lub do
reprezentowania wykonawców wspólnie i podpisania umowy o zamówienie publiczne,
– zobowiązanie podmiotów trzecich do udostępnienia potencjału – jeśli wykonawca przy
wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego,
– wydruk mapy z aplikacji Google Earth, wyznaczającej odległość obiektu w linii prostej od Centrum
Festiwalowego w celu umożliwienia dokonania oceny oferty w ramach Kryterium: Odległość obiektu
od Centrum Festiwalowego CKK Jordanki.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ VII – Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.), dla których
dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
ul. Rynek Nowomiejski 28,
87-100 Toruń.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: agnieszka@ecfcamerimage.pl.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
6. W przypadku niepotwierdzenia ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji
(pomimo takiego żądania) Zamawiający uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana
do Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego komunikatu poczty elektronicznej
o dostarczeniu informacji.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której
udostępniono SIWZ.

Strona 8 z 13

9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym
mowa w rozdz. VI ust. 9 niniejszej SIWZ.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w kwestiach formalnych i merytorycznych – Agnieszka Swoińska, tel.665 864 990, e-mail:
agnieszka@ecfcamerimage.pl.

ROZDZIAŁ VIII – Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ IX – Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ X – Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Ocena ofert odbywać się będzie przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny ofert:
Cena oferty – 60%
Odległość obiektu od Centrum Kulturalno-Kongresowego CKK Jordanki – 40%
Kryterium: Cena oferty
ZADANIE NR 1
Cena oferty – 60%
Do oceny ofert Zamawiający wykorzysta poniższe dane, które zostaną podane przez Wykonawców
w ofertach:
Cena 1 doby hotelowej w pokoju 1-osobowym w hotelu czterogwiazdkowym
Cena 1 doby hotelowej w pokoju 2-osobowym w hotelu czterogwiazdkowym
Cena 1 doby hotelowej w apartamencie w hotelu czterogwiazdkowym
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone w następujący sposób:
P – łączna ocena oferty

P=

najniższa oferowana cena
________________________ x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty

gdzie:
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Najniższa oferowana cena to suma cen jednostkowych: za dobę hotelową w pokoju jednoosobowym,
dobę hotelową w pokoju dwuosobowym oraz doby hotelowej w apartamencie
Cena badanej oferty to suma cen jednostkowych: za dobę hotelową w pokoju jednoosobowym, dobę
hotelową w pokoju dwuosobowym oraz dobę hotelową w apartamencie
ZADANIE NR 2
Cena oferty – 60%
Do oceny ofert Zamawiający wykorzysta poniższe dane, które zostaną podane przez Wykonawców
w ofertach:
Cena 1 doby hotelowej w pokoju 1-osobowym w hotelu trzygwiazdkowym
Cena 1 doby hotelowej w pokoju 2-osobowym w hotelu trzygwiazdkowym
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone w następujący sposób:
P – łączna ocena oferty

P=

najniższa oferowana cena
________________________ x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty

gdzie:
najniższa oferowana cena to suma cen jednostkowych: za dobę hotelową w pokoju jednoosobowym,
dobę hotelową w pokoju dwuosobowym cena badanej oferty do suma cen jednostkowych: za dobę
hotelową w pokoju jednoosobowym, dobę hotelową w pokoju dwuosobowym
ZADANIE NR 3
Cena oferty – 60%
Do oceny ofert Zamawiający wykorzysta poniższe dane, które zostaną podane przez Wykonawców
w ofertach:
a) w przypadku wykorzystania przez dwie osoby
b) w przypadku wykorzystana przez jedną osobę
Cena 1 doby hotelowej w pokoju 2-osobowym w hotelu jednogwiazdkowym
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone w następujący sposób:
P – łączna ocena oferty
najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty
gdzie:
najniższa oferowana cena to suma cen jednostkowych: za dobę hotelową w pokoju dwuosobowym
w przypadku wykorzystania przez dwie osoby oraz dobę hotelową w pokoju dwuosobowym
w przypadku wykorzystania przez jedną osobę
cena badanej oferty do suma cen jednostkowych: za dobę hotelową w dwuosobowym w przypadku
wykorzystania przez dwie osoby oraz dobę hotelową w pokoju dwuosobowym w przypadku
wykorzystania przez jedną osobę
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ZADANIE NR 4
Cena oferty – 60%
Do oceny ofert Zamawiający wykorzysta poniższe dane, które zostaną podane przez Wykonawców
w ofertach:
Cena 1 doby hotelowej dla jednego miejsca noclegowego w pokoju wieloosobowym w hostelu
Punkty w tym kryterium zostaną wyliczone w następujący sposób:
P – łączna ocena oferty

P=

najniższa oferowana cena
________________________ x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty

Kryterium: Odległość obiektu od Centrum Kulturalno-Kongresowego CKK Jordanki.
W ramach kryterium oceny ofert: Odległość obiektu od Centrum Kulturalno-Kongresowego CKK
Jordanki - 40% Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie oświadczenia wykonawcy zawartego
w Formularzu ofertowym. Ponadto na potwierdzenie zadeklarowanej odległości obiektu wykonawca
zobowiązany jest do załączenia do oferty wydruku mapy z aplikacji Google Earth, wyznaczająca
odległość obiektu w linii prostej od Centrum Festiwalowego. Punktacja w ramach niniejszego
kryterium zostanie przyznana następująco (dotyczy zadań 1-4):
Odległość obiektu (hotelu lub hostelu)
od Centrum Festiwalowego CKK
Jordanki
1 km
odległość mieszcząca się w przedziale od
800 m do 999 m
odległość mieszcząca się w przedziale od
600 m do 799 m
odległość mieszcząca się w przedziale do
599 m

Liczba przyznanych punktów:

10
20
30
40

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w ramach każdej części na podstawie ilości punktów,
które stanowić będą sumę punktów przyznanych w obu kryteriach oceny ofert.
1. W przypadku gdy Wykonawcy uzyskają taką samą liczbę punktów w ramach danej części
zamówienia, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z niższą ceną. Natomiast jeśli
Wykonawcy zaoferowali jednakowe ceny – wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców do
złożenia ofert dodatkowych, w których Wykonawcy zaoferują nowe ceny za wykonanie
zamówienia, przy czym nie mogą zaoferować cen wyższych niż wskazane w pierwotnie złożonych
ofertach.
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2. Wykonawcy zobowiązani są do podania ceny za realizację zamówienia, z uwzględnieniem
wszelkich przewidywanych kosztów, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w trakcie realizacji
umowy.
3. Wykonawca w formularzu oferty podaje ceny, przy użyciu których realizował będzie przedmiot
zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać
i wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza ofertowego.
4. Oferowane ceny jednostkowe winny obejmować wszystkie koszty i składniki, niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ. Zamawiający nie zapewnia
zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych
z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł,
podatków, ubezpieczeń, itp., których nie przewidziano w SIWZ.
5. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ XI – Informacja o dopuszczalności składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Złożenie oferty zawierającej propozycję wariantową
spowoduje odrzucenie oferty lub ofert złożonych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Zamawiający wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę
tych podmiotów.

ROZDZIAŁ XII – Środki ochrony prawnej.
Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda od Wykonawców
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
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umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są w projekcie istotnych
warunków umownych stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy składane w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia spełniania pozostałych wymogów ustanowionych
w Zapytaniu ofertowym
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Załącznik nr 5 – Mapa z aplikacji Google Earth, wyznaczająca obręb o zasięgu 1km w linii prostej od
Centrum Festiwalowego
Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna Pzp

Strona 13 z 13

