Izba Gospodarcza "Śląsk"
Wiele możliwości dla przedsiębiorczości

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 03/09/2018/PLCZ
z dnia 13.09.2018

TYTUŁ ZAMÓWIENIA
Wynajem Sali konferencyjnej na Polsko –Czeskiego Forum Przedsiębiorczości w dniach 18-19 października
2018 roku z osprzętem do tłumaczeń, prezentacji i nagłośnieniem oraz obsługą techniczną a także catering
obejmujący przerwę kawową oraz obiad każdego dnia Forum na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju
gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020
TERMIN SKŁADANIA OFERT
20.09.2018r. do godz. 16.00
ZAMAWIAJĄCY
Izba Gospodarcza „Śląsk”
Ul. Ozimska 184,45-310 Opole, NIP: 756-10-31-378
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Oferty proszę przesyłać bądź dostarczyć osobiście na adres ul. Ozimska 184, 45-310 Opole, lub na adres poczty
elektronicznej: k.sochal@igsilesia.pl , bądź faxem pod nr.: 077 453 84 84.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA
Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Tlałka-Sochal, tel. 077 453 84 84. Biuro czynne od godz. 8.00 do godz.
16.00
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Opole
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CEL ZAMÓWIENIA
Organizacja dwudniowego, Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości w ramach projektu „Sieć rozwoju
gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
- Wynajem nowoczesnej Sali Konferencyjnej (80-100 miejsc) na dwa dni 18-19.10.2018
- Scena do występu prelegentów podczas Polsko-Czeskiego Forum Przedsiębiorczości ze stolikiem i krzesłem
- 2 Mikrofony bezprzewodowe
- Krzesła dla uczestników Forum Polsko-Czeskiego w ilości 85 sztuk w układzie rzędów
- Osprzęt do tłumaczenia symultanicznego na dwa dni 18-19.10.2018
- Osprzęt do nagłośnienia na dwa dni 18-19.10.2018
- Osprzęt do prezentacji na dwa dni 18-19.10.2018 ( projektor, ścianę projektową lub miejsce na białej ścianie
na obraz z projektora, laptopa lub notebooka z oprogramowaniem Microsoft Office do wyświetlania
prezentacji Power Point)
- Obsługa techniczna (Sali oraz sprzętu) na dwa dni 18-19.10.2018 przez cały czas trwania Forum. Osoba
powinna posiadać znajomość sprzętu znajdującego się na sali
- Wykonawca powinien zapewnić drugą salę, mogącą pomieścić 80 osób, w której będzie przygotowana usługa
gastronomiczna. Sala ta powinna znajdować się w tym samym obiekcie co sala przeznaczona na Forum.
Zleceniodawca dopuszcza przeznaczenie Sali restauracyjnej na potrzeby przygotowania i podania obiadu.
- Usługa gastronomiczna oraz jej przygotowanie powinno być zaprezentowane na wysokim poziomie z racji, iż
uczestnikami Forum będą goście z zagranicy, przedsiębiorcy , pracownicy ambasad, władze rządowe i
powiatowe, urzędnicy z instytucji polskich i zagranicznych
- Przerwa kawowa dla 80 uczestników Forum dnia 18.10.2018 oraz 19.10.2018 która może odbywać się przed
wejściem na salę, gdzie będzie odbywać się Forum bądź w innej Sali. Serwis kawowy składa się z:
•

Kawa podana w warnikach albo samowarach (licząc średnio 2 kawy na osobę)

•
Herbata (co najmniej 3 rodzaje ekspresowych saszetek +wrząca woda w samowarze lub warniku do
samodzielnego zaparzania według uznania uczestników, licząc średnio 2 herbaty na osobę)
•

Dodatki : śmietanka do kawy, świeża cytryna, cukier, serwetki, wykałaczki

•
Woda mineralna – gazowana i niegazowana (w pojedynczych butelkach po 80 sztuk każdej, tj. 160
sztuk butelek łącznie)
•

Minimum trzech rodzajów soków 100% ( łącznie po 300 ml na osobę)

•

Minimum trzy rodzaje kruchych ciastek (łącznie po 150g na osobę)

•

Kanapki dekoracyjne –różne rodzaje (łącznie po 3 sztuki na osobę)

•

Minimum 5 rodzajów zimnych przekąsek (łącznie po 50g na osobę)

•

Minimum trzech rodzajów ciasta pieczonego (łącznie po 150g na osobę)
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- Dwudaniowy obiad dnia 18 i 19.10.2018, podany w innej Sali niż Forum bądź Sali restauracyjnej , składający
się z:
•

Zupy

•
Dwóch zestawów – do wyboru danie mięsne oraz wegetariańskie (w proporcji 65 dań mięsnych oraz 15
dań wegetariańskich) – Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przedstawi 3 propozycje menu do
wyboru,
•
Napojów do obiadu – woda mineralna gazowana i niegazowana, minimum 3 rodzaje soków (min.
200ml /osobę)
- Wykonawca , w czasie trwania obiadu, powinien zapewnić odpowiednią ilość osób (kelnerów/kelnerek), aby
wydawanie posiłków przebiegało sprawnie i szybko (ok. 45 minut całość) oraz ,jeżeli będzie potrzeba,
dodatkowe osoby, które będą przynosić napoje według uznania uczestników Forum.
- min. 50 miejsc parkingowych do dyspozycji uczestników podczas Forum
- Wykonawca powinien przystąpić do konsultacji szczegółów, po uzgodnieniu terminu i miejsca ze
Zleceniodawcą, jeżeli zajdzie taka potrzeba
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 18.10.2018-19.10.2018
Miejsce: Opole
DODATKOWE WARUNKI
- termin związania ofertą – do 19.10.2018
- brak możliwości składania ofert częściowych
- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
- Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego dotrzymania wszystkich warunków umowy
LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)
-Oferta (może być na załączonym formularzu oferty)
-Oświadczenie o braku powiązań
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nieposiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas
wyłaniania oferenta.

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
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Cena: 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna brutto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną brutto, tj. 100 pkt.
Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (Cena brutto najniższa
/ cena brutto danej oferty) *100 pkt.
Oferta z największą ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.
INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym,
tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące
oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych 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.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również
możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym
momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek
roszczenia względem zamawiającego.
ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza oferty
2. Wzór oświadczenia o braku powiązań
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