
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT
OCHRONY SRODOWISKA

W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2

*
ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert

na wykonanie ustugi w trybie zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zatnowieri publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z pozn. zm.)

I. ZAMAWIAJ^CY

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 BYDGOSZCZ
tel. 52-582-64-66 do 68 fax: 52- 582-64-69
www.wios.bydgoszcz.pl

II. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest ushiga kompleksowego zorganizowania narady
kierownictwa GJownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i Wojewodzkich
inspektorow Ochrony Srodowiska.

Szczegofowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zal^cznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

III. TERMIN

Termin narady - w dniach od 23.10.2014r.do 24.10.2014r

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I OCENA

1. Sposob przygotowania i ziozenia oferty przez Wykonawc^:
Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zobowi^zany jest:

1} ztozyc podpisan^ ofertQ w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzoru
Formularza oferty (Zatqcznik nr 2 do zapytania ofertowego) zawierajqca^
wszystkie wymagane informacje, w szczegolnosci zawierac adres lub siedzib^
Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu oraz okreslac
miejsce organizacji narady, a takze cen$ za catosc uslugi okreslonej w
zapytaniu ofertowym,

2) dot^czyc aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzialalnosci gospodarczej.

2. Kryteria oceny ofert:

Zamawiaj^cy dokona oceny ofert, ktore spefniajq warunki udzialu i tym samym nie
podlegaj^ odrzuceniu, na podstawie nast^puj^cych kryteriow:

1] cena brutto oferty - waga kryterium 50 %,
2] ocena oferty pod wzgl^dem wymagan co do wyposazenia oraz zakresu

swiadczonych ustug okreslonych na podstawie Rozporzqdzenia Ministra



Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektow hotelarskich i
innych obiektow, w ktorych sq swiadczone usiugi hotelarskie - waga kryterium
50%.

Zamawiaja_cy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przed ocenq wizji lokalnej,
dotyczqcej zakresu wyposazenia oraz zakresu swiadczonych uslug przez Wykonawc^.

V. WARUNKI PtATNOSCI

1. Podstawa zaptaty: faktura VAT
2. Platnosc: w terminie 7 dni od otrzymania faktury VAT.
3. Wartosc (cena) oferty musi bye podana w ziotych brutto. Cena uslugi musi

obejmowac wszelkie koszty Wykonawcy zwiqzane z organizacja narady, w tym
zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia, przygotowanie
sail konferencyjnej oraz przerw kawowych, wszystkie oplaty i podatki zwi^zane
z ponoszonymi kosztami, w tym podatek od towarow i uslug (VAT) w wysokosci
obowiqzujqcej od organizacji narad.

VI. WARUNKI UDZIAtU

Wykonawca powinien:
1) posiadac uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z

wymogami ustawowymi;
2) dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
3) dysponowac niezb^dnq wiedzq, doswiadczeniem, potencjalem ekonomicznym

i technicznym gwarantuj^cym nalezyte wykonanie zamowienia.

VII. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTOW

Pani Barbara Gurzynska
tel. 52 322 17 44;
fax: 52 582 64 69;
e-mail: barbara.gurzynska (5) wios.bvdgoszcz.pl

VIII. SKtADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 26.09.2014 roku do godz. 12:00 w

jednej z form:
1) pisemnie na adres Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pokoj nr 22);
2) faxem na nr 52 582-64-69;
3) elektronicznie na adres e-mail: sekretariat(o'wios. bvdgoszcz.pl

2. Oferty zlozone po terminie nie b^d^ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac

swojq oferty.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy moze z^dac od Wykonawcow wyjasnien

dotycz^cych tresci zlozonych ofert.



IX. DODATKOWEINFORMACJE
1. Zamawiajacy wybierze Wykonawce^ ktory zaoferuje najkorzystniejsz^ oferte^ i

zawrze z nim umow^.
2. Jesli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana b^dzie si§ uchylai od

podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego -
Zamawiajacy wybierze ofert^ sklasyfikowan^ jako nast^pna wedlug okreslonych
kryteriow.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli sposobu realizacji zadan
wchodz^cych w sklad przedmiot umowy na kazdym jego etapie.
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Lista zaiqcznikow do zapytania ofertowego:
r Zalqcznik nr l.Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia
/- Zatqcznik nr 2. Formularz Oferty
> Zal^cznik nr 3. Ogolne Warunki Umowy

yfaki



Zatqcznik nr 1

SZCZEGOtOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest usiuga kompleksowego zorganizowania narady -
kierownictwa Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i Wojewodzkich
Inspektorow Ochrony Srodowiska w dniach od 23.10.2014r.do 24.10.2014r tj.
ushiga organizacji narady, przeprowadzenia i obshigi logistycznej uczestnikow oraz
zapewnienie zakwaterowania i wyzywienia.

2. Miejsce organizacji - miejscowosc w odleglosci nie wi^kszej niz 75 km od
Bydgoszczy.

Zamowienie obejmuje:

1. Zapewnienie sali do przeprowadzenia narady:

Sala do przeprowadzenia narady:

• powinna bye doste-pna na min. 28 osob w godz. 14°° - 19°° w dniu 23
pazdziernika 2014 roku; oraz w godz. 9°° - 13nn w dniu 24 pazdziernika 2014
roku wraz z serwisem kawowym w trakcic przcrwy podczas picrwszego i
drugiego dnia narady - dost^pnym w sali konferencyjnej lub w pomieszczeniu
bezposrednio przylegaj^cym i obejmuj^cym: butelkowanq wod^ mineraln^
gazowan^ i niegazowan^ (0,2 - 0,331), swiezo parzon^, gorqc^ kaw^ z ekspresu i
herbatQ, dodatki - cukier, mleko do kawy, cytryna, kruche ciastka.

• powinna bye wyposazona: w co najmniej : projektor multimedialny, szerokok^tny
ekran lub powierzchnie umozliwiaj^c^} wyswietlanic obrazow z projektora,
laptop wraz z pilotem multimedialnym do prezentacji oraz posiadac odpowiednie
nagtosnicnia sali wraz z mikrofonami, odpowiednie oswietlenie oraz dost^p do
bezprzewodowego Internetu dla prowadzqcych i uczestnikow narady, a takze
umozliwiac ustawienie stolu prezydialnego,

Zapewnienie noclegu i wyzywienia ( od kolacji w dniu przyjazdu tj. 22
pazdziernika 2014 roku; pelne wyzywienie w dniu 23 pazdziernika 2014 roku; do
obiadu w dniu 24 pazdziernika 2014 roku.
Noclegi:
• dla 26 osob niezb^dne jest Zapewnienie noclegow w pokojacb jednoosobowych

lub do pojedynczego wykorzystania( w tym dwa pokoje o podwyzszonym
standardzie),

• dla grupy 16 osob ( kierowcow) w pokojach co najmniej dwuosobowych.



• Wykonawctf* obowi^zuje nast^puj^cy scbemat posiikow:
r 1 dzieri [ 22 pazdziernika 2014 roku )- zapewnienie kolacji,
r 2 dzien ( 23 pazdziernika 2014 roku )- zapewnienie calodziennego

wyzywienia (sniadanie, obiad, uroczysta kolacja),
r- 3 dzieh ( 24 pazdziernika 2014 roku )- zapewnienie sniadania, obiadu,

Wykonawca do oferty zobowi^zany jest przedstawic projekt menu.
Zamawiaj^cy moze wniesc uwagi i zastrzezenia do menu.
Uzgodnionc menu b^dzie okreslone w Szczegolowym Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowiqcym zalqcznik do umowy.

Wykonawca zapewni obstugQ kelnersk^ wszystkich posiikow (nakladanie i podawanie
posiikow, sprzqtanie stolow) w liczbie zapewniajqcej sprawnq organizacjQ i podawanie
posiikow.

3. Zapewnienie udost^pnienia min. 20 miejsc parkingowych dla uczestnikow
narady (w hezposrednim s^jsiedztwie obiektu hotelowego )

4. Zapewnienie obstugi narady:
Wykonawca jest zobowi^zany do scisiej wspolpracy z Zamawiajqcym i osobami
wyznaczonymi przez Zamawiaj^cego przy obsludze narady, w tym powinien
zapewnic osobe do biez^cych kontaktow z przedstawicielami Zamawiaj^cego, a
tak/.e do statej konsultacji w zakresie prawidlowej organizacji i obslugi w trakcie
narady ( osoba b^dzie dysponowac telefonem komorkowym z dostQpnym numerem
dla Zamawiajqcego).



Zatqcznik nr 2
O F E R T A

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA !

Kompleksowe zorganizowania narady - kierownictwa Glownego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska i Wojewodzkich Inspektorow Ochrony Srodowiska i

ZAMAWIAJ^CY
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
85-018 Bydgoszcz
ul. Piotra Skargi 2 _^__^__

WYKONAWCA

iê  i nazwisko/ nazwa
adres
telcfon, e-mail
Miejsce organizacji narady
adres
strona www.

Ja nizej podpisana/y oswiadczam, ze:
zapoznatem/am sie_ z trescia, zapytania ofertowego oraz akceptuj^ warunki i
zobowi^zuj^ si^ wykonac przedmiot zamowienia zgodnie ze Szczegotowym opisem
przedmiotu zamowienia oraz Ogolnymi Warunkami Umowy i sktadam niniejsza^ ofertQ
za l^cv.n^ cen? brutto za cafe zamowienie:

Cena oferty netto:

PodatekVAT )*

Cena oferty brutto:

PLN

PLN

PLN

Stownie:

Uwagi:

Projekt menu

' i nazwiiko oraz putlpis upowaznionufjo
pr/.edstiiwicield Wykotwwt'y)



WIOS-WAT.230.1.2014 Zahjcznik nr 3

OGOLNE WARUNKI UMOWY

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiot umowy obejmuje ushig^ kompleksowego zorganizowania narady dla osob
z kierownictwa Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i Wojewodzkich
Inspektorow Ochrony Srodowiska w dniach od 23.10.2014r.do 24.10.2014r
zgodnie ze Szczegotowym Opisem Przedmiotu Zamowienia stanowiqcym zalqcznik do
niniejszej umowy, zwanej dalej narady.

§2

OGOLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowi^zuje si§ wykonac przedmiot umowy na najwyzszym,

profesjonalnym poziomie, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa, przy
uwzgl^dnieniu zawodowego charakteru dziaialnosci, stosownie do Szczegotowego
Opisu Przedmiotu Zamowienia, o ktorym mowa w § 1.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjaJem techniczno-
organizacyjnym oraz wiedza^ i doswiadczeniem pozwalaj^cym na nalezyte
zrealizowanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiqzuje si^ zapewnic pomieszczenia do przeprowadzenia narady
przystosowane pod wzgl^dem technicznym oraz baz^ noclegow^ i wyzywienie dla
uczestnikow narady, zgodnie z wymogami Zamawiaj^cego okreslonymi w
SzczegoJowym Opisie Przedmiotu Zamowienia, o ktorym mowa w § 1.

4. Wykonawca zobowi^zuje si§ do wspo^pracy z Zamawiajqcym podczas realizacji
przedmiotu umowy.

5. Do biezqcej wspotpracy w sprawach zwiqzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy, upowaznieni s^:

1) ze strony Zamawiajqcego:
2) ze strony Wykonawcy:

6. Wykonawca moze powierzyc wykonanie przedmiotu umowy w czesci osobom
trzecim bez zgody Zamawiaj^cego. W razie powierzenia wykonania przedmiotu
zamowienia w czesci osobom trzecim, Wykonawca za dziafania lub zaniechania osob
trzecich ponosi odpowiedzialnosc jak za wJasne dzialania lub zaniechania. *

§3

CENA I WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja^
na kwote^ ziotych (slownie: z^otych) brutto.



WIOS-WAT.230.1.2014 Zafcjcznik nr 3

2. Podstawa^ rozliczenia b^dzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcy po
zakoriczeniu narady.

3. Piatnosc nast^pi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez
Zamawiajqcego. Platnosc zostanie dokonana przelewem bezposrednio na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty Wykonawcy
zwi^zane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci wynagrodzenie
za organizacj^ narady, zakwaterowanie, wyzywienie oraz wszelkie nalezne podatki,
w tym podatek VAT nalezny za kompleksowe zorganizowanie narady.

5. Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego b^dqcego w dyspozycji Zamawiajqcego.

6. Wykonawca zobowi^zuje si$ do terminowego regulowania naleznosci podatkowych
(podatek VAT) zwi^zanych z wystawion^ dla Zamawiajqcego faktury VAT oraz do
zapfaty Zamawiajqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidlowego
wystawienia faktury VAT.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest * pfatnikiem podatku VAT, nr NIP

§4
KARY, ODSZKODOWANIA

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
(jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy) przez Wykonawcy, w tym nie
zastosowania si$ do przekazanych przez Zamawiajacego wytycznych i zalecen, o
ktorych mowa w SzczegoJowym Opisem Przedmiotu Zamowienia, o ktorym mowa w
§ 1, Zamawiaj^cy ma prawo naliczyc kar^ umownq w wysokosci 1 % wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy lub jej cz^sci.
Zamawiaj^cy jest uprawniony do potr^cenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zamawiajacemu przysiuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy wysokosc szkody przekroczy wysokosc kary umownej.

§5
ZMIANY UMOWY

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogq bye dokonane tylko w formic pisemnej
pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu.
Wszelkie przypadki zmian, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie powoduja
zwi^kszenia kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.
Zmiana osob wyznaczonych przez Wykonawcy do realizacji umowy nie wymaga
zawarcia pisemnego aneksu do umowy, b^dzie dokonywana kazdorazowo na pismie
i podlegafa pisemnej akceptacji Zamawiajacego.



WIOS-WAT.230.1.2014 Zat^cznik nr 3

§6
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikaj^ce z realizacji umowy b$dq rozstrzygane przez s^dy
powszechne wlasciwe miejscowo wedlug siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowq b^dq miaiy zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umow^ sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ4CY WYKONAWCA

•niepotrzebne skreslid

NY


