ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług hotelarskich
dla uczniów odbywających staż”, w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
TAWA Waldemar Taurogiński
z siedzibą: ul. Lwowska 51/3A, 22-100 Chełm
NIP 563-122-22-73, REGON 110134557
tel. (82) 565-69-09, kom. 508-389-764,
e-mail: poczta@tawa.pl,
adres strony internetowej: www.tawa.pl
Dni pracy: poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00
1.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 123, 730)/e-mail:
poczta@tawa.pl/.
1.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
1.3. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Pani Ilona WÓJTOWICZ - codziennie w dniach pracy Wykonawcy w godz. 8:00–16:00, tel.
82 565-69-09, kom. 508-389-764, e-mail: poczta@tawa.pl.
1.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego,
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1.5. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami w bazie konkurencyjności i na stronie
internetowej www.tawa.pl w zakładce: Zamówienia publiczne.
1.6. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych pozyskanych w przedmiotowym postępowaniu jest TAWA
Waldemar Taurogiński, z siedzibą w Chełmie, ul. Lwowska 51/3A,
 ww. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 ww. dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPUL.12.04.00-
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06-0055/16-00, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji,
kontroli i audytu w ramach Lubelskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
 obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości rozliczenia kosztów wynagrodzenia w ramach Projektu;
 w odniesieniu do ww. osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
 osoby fizyczne, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio w przedmiotowym
postępowaniu, posiadają:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych**;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 osobom fizycznym, których dane osobowe Zamawiający pozyskał bezpośrednio
w przedmiotowym postępowaniu, nie przysługuje:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
**

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług hotelarskich dla
uczniów odbywających staż.
Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Główny kod: 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
2.2. Dopuszcza się składanie ofert w podziale na poszczególne zadania zamówienia tj. w podziale na:
Zadanie nr 1 – Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż w Warszawie;
Zadanie nr 2 – Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż w Lublinie.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości miejsc hotelarskich maksymalnie o 35%
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Zamówienie należy wykonać w terminie:
Dla Zad. 1 - od 05 lipca 2020 r. do 01 sierpnia 2020 r. (28 uczniów i 3 wychowawców) i od
02 sierpnia 2020 do 29 sierpnia 2020 r. (24 Uczniów i 3 wychowawców)
Dla zad. 2 - od 02 sierpnia 2020 do 29 sierpnia 2020 r. (8 uczniów i 1 wychowawca)
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3.2. Zamawiający zastrzega, że terminy usługi – rozpoczęcia i zakończenia terminu usługi hotelarskiej
- mogą ulec zmianie o maksymalnie 2 dni.

4. INFORMACJE NA TEMAT WYKLUCZENIA
4.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty ze względu na powiązanie osobowe
lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 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) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) 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.
4.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

5.1. Zamawiający podda ocenie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych
zadań, tj. w podziale na:
Zadanie nr 1 – Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż w Warszawie
Zadanie nr 2 – Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż w Lublinie
5.2. Wybór oferty w zakresie poszczególnych zadań zostanie dokonany na podstawie niżej
wymienionych kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

Waga w %

1.

Cena brutto

60

2.

Odległość miejsca noclegowego

30

3.

Kategoryzacja hotelu

6

4.

Zaplecze rekreacyjne

4

1) Kryterium „Cena”
Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Cena brutto” zostanie obliczona wg
wzoru:
C= Cn/Cbn x 60
gdzie:
C - liczba punktów przyznana na dane zadanie ofercie za kryterium „Cena brutto”,
Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert na dane zadanie,
Cbn - cena brutto badanej oferty na dane zadanie,
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2) Kryterium „Odległość miejsca noclegowego”
Dla Zadania nr 1 – Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Odległość miejsca
noclegowego” zostanie obliczona wg wzoru:
Hotel/ośrodek znajduje się od 5,01 km do 10 km od Dworca Centralnego w Warszawie, licząc
najkrótszą drogę przejazdu samochodem – 15 pkt
Hotel/ośrodek znajduje się do 5 km od Dworca Centralnego w Warszawie, licząc najkrótszą
drogę przejazdu samochodem – 30 pkt
Odległość mierzona będzie za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz samochodem,
licząc od Dworca Centralnego Al. Jerozolimskie 54, Warszawa. Hotel/ośrodek powinien
znajdować się maksymalnie 10 km od Dworca Centralnego w Warszawie, licząc najkrótszą
drogę przejazdu samochodem. Zaoferowanie obiektu hotelarskiego położonego ponad 10 km od
Dworca Centralnego skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią zapytania
ofertowego.
Dla Zadania nr 2 – Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Odległość miejsca
noclegowego” zostanie obliczona wg wzoru:
Hotel/ośrodek znajduje się powyżej 5 km od Placu Litewskiego w Lublinie, licząc najkrótszą
drogę przejazdu samochodem – 15 pkt
Hotel/ośrodek znajduje się do 5 km od Placu Litewskiego w Lublinie, licząc najkrótszą drogę
przejazdu samochodem – 30 pkt
Odległość mierzona będzie za pomocą „google maps” w ustawieniu wyznacz samochodem,
licząc od Placu Litewskiego w Lublinie. Hotel/ośrodek powinien znajdować się w granicach
administracyjnych miasta Lublin Zaoferowanie obiektu hotelarskiego położonego poza
granicami administracyjnymi miasta Lublin skutkować będzie odrzuceniem oferty jako
niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.
3) Kryterium „Kategoryzacja hotelu”
Punkty zostaną przydzielone na podstawie informacji dotyczącej kategoryzacji hotelu,
zamieszczonej w Formularzu oferty wg wzoru:
Obiekt bez gwiazdek – 0 pkt
Hotel jednogwiazdkowy (*) – 2 pkt
Hotel dwugwiazdkowy (**) - 4 pkt
Hotel trzygwiazdkowy (***) i więcej – 6 pkt
4) Kryterium „Zaplecze rekreacyjne”
Punkty zostaną przydzielone na podstawie informacji dotyczącej zaplecza rekreacyjnego do
dyspozycji gości (np. siłownia, baseny zamknięte i otwarte, sauny, sale do uprawiania
gimnastyki, boiska, kręgielnie), zamieszczonej w Formularzu oferty wg wzoru:
Posiadanie zaplecza rekreacyjnego – 4 pkt
Brak zaplecza rekreacyjnego – 0 pkt
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5) Łączna punktacja
Łączna liczba punktów przyznana danej ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
NŁ = C+ O + K + Z
gdzie:
NŁ
Nc
No
Nk
Nz

- łączna liczba punktów przyznana danej ofercie,
- liczba punktów przyznana za kryterium „Cena brutto”,
- liczba punktów przyznana za kryterium „Odległość miejsca noclegowego”
- liczba punktów przyznana za kryterium „Kategoryzacja hotelu”
- liczba punktów przyznana za kryterium „Zaplecze rekreacyjne”

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która otrzyma największą ilość punktów na dane
zadanie.

5.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
5.5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych ofert, wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
6.1. Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego opisanej według wzoru:
Świadczenie usług hotelarskich dla uczniów odbywających staż
Nie otwierać przed 19 czerwca 2020 r. godz. 12:00

6.2. Oferty należy składać w biurze Zamawiającego: TAWA Taurogiński Waldemar, Biuro projektu,
ul. Lwowska 51/3A, 22-100 Chełm osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481
ze zm.). Termin wpływu ofert do biura Zamawiającego upływa dnia 19 czerwca 2020 r. o godz.
1200
6.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
6.4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być złożone tak jak oferta oraz
zawierać oznaczenie wyrazami odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6.5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu wyznaczonego na
składanie ofert.

7. BADANIE I OCENA OFERT
7.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każde zadanie.
7.3. Oferta musi zawierać:
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1) formularz oferty o treści zgodnej z wzorem formularza ofertowego, stanowiącym załącznik
nr 1A i/lub 1B i/lub 1/C;

2) oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, zgodne ze wzorem stanowiącymi
załączniki nr 4;
3) kalkulację ceny oferty, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2;
4) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do
oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające
zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
5) kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem – na każdej stronie) wewnętrznych Procedur
stosowanych na terenie hotelu/ośrodka w okresie stanu epidemicznego.
7.4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w całości ponosi Wykonawca.
7.5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
7.6. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kalkulacji ceny oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2.
7.7. Cena oferty powinna być podana z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
7.8. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub
uzupełnień złożonych ofert w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
7.10. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b) jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – przy czym zamawiający może zwiększyć
kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej
oferty,
d) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7.11. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości w bazie
konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjności.gov.pl
oraz
na
stronie
internetowej
Zamawiającego: www. tawa.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne”.
7.12. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich
Wykonawców, którzy przesłali oferty w wyznaczonym terminie, zawiadamiając jednocześnie
wybranych Wykonawców o złożeniu najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
7.13. Zamawiający wymaga od wybranych Wykonawców aby zawarli z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
5 do zapytania ofertowego.
7.14. Zamawiający zawiadomi w wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
Chełm, dnia 11 czerwca 2020 r.
ZATWIERDZAM:
ZAŁĄCZNIKI :

1. Formularz oferty - załącznik nr 1A, 1BB, 1C
2. Kalkulacja ceny oferty - załącznik nr 2
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3
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4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 4
5. Wzór umowy – załącznik nr 5
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