Warszawa, 14.10.2022

PROCEDURA OTWARTA
na zakwaterowanie oraz wyżywienie 40 uczestników międzynarodowej konferencji
naukowej Cognitive Systems Modelling 2022 w Zakopanem
W.Ps-361/19/2022

1. ZAMAWIAJĄCY
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (Faculty of Psychology, University of Warsaw)
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa/ Warsaw
REGON 24000001258
NIP: 525-001-12-66
fax (22) 635-79-91
www.psych.uw.edu.pl
e-mail: zamowienia@psych.uw.edu.pl

Adres mailowy do kontaktów w sprawie zapytania:
e-mail : zamowienia@psych.uw.edu.pl

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji naukowej w dniach 27-30.10.2022 dla
36-40 osób. Ostateczna liczba gości zostanie podana do 24-go października.
2. Miejsce realizacji usługi: ośrodek wypoczynkowo-konferencyjny w Zakopanem lub w
odległości do 10 kilometrów od Zakopanego z bezpośrednim dostępem do szlaków
tatrzańskich oraz z ofertą transportu uczestników z bagażami z centrum Zakopanego do
ośrodka.
3. Zakwaterowanie w pokojach 1, 2 lub 3 osobowych, preferowane pokoje z łazienkami
4. Przygotowanie usługi gastronomicznej obejmującej 3 ciepłe śniadania, 3 ciepłe obiadokolacje,
6 serwisów kawowych w przerwach między sesjami wystąpień konferencyjnych, godziny do
uzgodnienia (kawa z ekspresu i przekąski, w tym świeże owoce i orzechy) oraz 2 prowianty na
wyjścia w góry. Usługi gastronomiczne powinny być też dostępne w wersji bezglutenowej i
wegańskiej.
5. Wynajem sali konferencyjnej wraz z pełnym wyposażeniem tj.: rzutnikiem
multimedialnym oraz z nagłośnieniem i bezpłatnym dostępem do Internetu. Wykonawca
udostępni salę konferencyjną w ustawieniu kinowym wraz ze sprzętem, w godzinach j od 8:30
do 12:00 i od 16:00 do 23:00 w dniach 28-go i 29-go października 2022r.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Konferencja odbędzie się w dniach 27-30.10.2022 r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109
ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią warunki
udziału w postępowaniu:
Wykonawca nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
●

Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie jest
skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia
usług uprawniających do wykonania zadania.

●

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego postępowania
złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.

●

Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści ZO. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 1
dzień przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
ZO wpłynął nie później niż do dnia 15.06.2022 r., w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.

●

W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści złożonych ofert, Zamawiający może
kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Wykonawcy są zobowiązani
odpowiedzieć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń oraz
wykazów usług i publikacji złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z ceną wyrażoną tylko w walucie PLN.
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta powinna obejmować:
1) cenę zamawianej usługi,
2) informacje o spełnianiu warunków przedstawionych w pkt 4 niniejszego ogłoszenia,
3) uzupełniony Załącznik 1 do niniejszego zamówienia
Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres:
zamowienia@psych.uw.edu.pl

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to 24.10.2022 r. do godz. 10:00.

6. OCENA OFERT
Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w
pkt. 4.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
Opis sposobu przyznawania punktów
Kryteria oceny:
Kryterium

Waga

A

Cena zamówienia brutto

50 %

C

Komfort pokoi

20 %

D

Wyżywienie

30 %

RAZEM

100 %

A. Cena zamówienia brutto
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 50 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom
za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 50 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:
Ci = [(cena najniższa) / (cena rozpatrywanej oferty)] x 50 punktów
Ci - liczba punktów za kryterium “CENA” dla rozpatrywanej oferty
i - numer rozpatrywanej oferty
B. Komfort pokoi
Kryterium temu zostaje przypisane maksymalnie 20 punktów. Ilość punktów poszczególnym
Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:

Wszystkie pokoje z własną łazienką – 10 pkt

Wszystkie pokoje jedno osobowe – 10 pkt
Wszystkie pokoje dwu osobowe – 5 pkt

Pokoje nie będą posiadały własnych łazienek – 0
pkt

Wszystkie pokoje trzy osobowe lub więcej – 1
pkt

C. Wyżywienie
Kryterium temu zostaje przypisane maksymalnie 30 punktów. Ilość punktów poszczególnym
Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:

Zapewnienie posiłków w 3 dodatkowych Zapewnienie różnorodności śniadań (codzienne
wersjach Wegańskich, wegetariańskiej oraz inne śniadanie) – 10 pkt
bezglutenowej – 20 pkt
Brak zapewnienie różnorodności śniadań
Zapewnienie posiłków w 2 dodatkowych (codzienne inne śniadanie) – 0 pkt
wersjach: np. wegańskiej i wegetariańskiej – 10
pkt
Zapewnienie posiłków w 1 dodatkowej wersji:
np. wegetariańskiej – 5 pkt
Nie zapewnienie żadnej wersji wyżywienia z
wyżej wymienionych – 0 pkt

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

7. DODATKOWE INFORMACJE
●
●
●
●

W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia praw autorskich z Wykonawcy na
Zamawiającego, co zostanie szczegółowo uregulowane w zawartej z Wykonawcą umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego
Miejscowość ……………………… data…………………
Formularz ofertowy

na zakwaterowanie oraz wyżywienie 40 uczestników międzynarodowej konferencji
naukowej Cognitive Systems Modelling 2022 w Zakopanem
W.Ps-361/19/2022

Wykonawca: …………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………………………….
Tel. ………………….……..., e-mail ……………………………..
Nr NIP, nr REGON: …………………………
Osoba do kontaktu:
Imię I Nazwisko ……………………..
Nr. Tel. ………………………
Adres e-mail ………………
Kryteria
A. Cena zamówienia

_ _ __ _ _
/Wartość
netto/

_ _ __ _ _
/Podatek VAT/

_ _ __ _ _
/Wartość
brutto/

Wszystkie pokoje z własną łazienką ☐
Pokoje nie będą posiadały własnych łazienek ☐
B. Komfort pokoi

Wszystkie pokoje jedno osobowe ☐
Wszystkie pokoje dwu osobowe ☐
Wszystkie pokoje trzy osobowe lub więcej ☐

C. Wyżywienie

Zapewnienie posiłków w 3 dodatkowych
wersjach Wegańskich, wegetariańskiej oraz
bezglutenowej ☐
Zapewnienie posiłków w 2 dodatkowych
wersjach: np. wegańskiej i wegetariańskiej ☐

Zapewnienie posiłków w 1 dodatkowej wersji:
np. wegetariańskiej ☐
Brak możliwości wyboru posiłków spośród
wskazanych wariantów ☐
Zapewnienie różnorodności śniadań (codzienne
inne śniadanie) ☐

1. informacje o osobie sprawującej nadzór merytoryczny (kierowniku projektu):
……………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
●

●

nie podlegam wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108
ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego,
zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,

●

uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

●

oświadczam, że nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym*.

*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….
Miejscowość i data

………………………………….
Podpis Wykonawcy

