Zapytanie ofertowe
na

świadczenie

usługi

organizacji

serii

spotkań

„Innowacyjny

Mikser”,

poświęconych innowacjom społecznych i generowaniu pomysłów na innowacje dla
osób/instytucji

zainteresowanych

rozwijaniem

innowacji

w

obszarze

usług

opiekuńczych dla osób zależnych.
Spotkania są częścią projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju
mikroinnowacji

w

obszarze

usług

opiekuńczych

dla

osób

zależnych”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 79952000-2
(usługi w zakresie organizacji imprez)

I. ZLECENIODAWCA:
Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja serii spotkań „Innowacyjny Mikser”,
poświęconych

innowacjom

społecznych

i

sieciowaniu

osób

i

instytucji

zainteresowanych rozwijaniem innowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób
zależnych. Organizacja spotkania powinna obejmować:
•

zapewnienie sal, w których będą się odbywać spotkania, wraz z niezbędnym
wyposażeniem i aranżacją (krzesła, stoły, stojak do flipchartu, sprzęt
multimedialny - rzutnik, ekran),

•

usługę cateringową – serwis kawowy i lunch dla uczestników spotkania wraz z
zapewnieniem transportu i sprzętu niezbędnego do podawania serwisu
kawowego i lunchu uczestnikom spotkań,

promocję spotkania i rekrutację uczestników spotkania (przy wsparciu

•

Zamawiającego),
obsługę

•

recepcyjną

podczas

spotkania

-

rejestrację

uczestników

oraz

organizację szatni,
oznakowanie miejsca, w którym będzie się odbywać spotkanie zgodnie ze

•

wskazaniami Zamawiającego,
współmoderowanie przebiegu spotkania przez 1 osobę ze strony Wykonawcy

•

wspólnie z doświadczonym moderatorem ze strony Zamawiającego, według
scenariusza zaproponowanego przez Zamawiającego,
•

koordynacja działań ewentualnych podwykonawców,

•

kontakt z Zamawiającym.

III.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Każde ze spotkań będzie trwało maks. 6 godzin zegarowych i weźmie w nim
udział ok. 30 uczestników.
2. Każde ze spotkań będzie odbywało się w innej lokalizacji i w innym terminie,
wskazanych przez Zamawiającego z minimum 6-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Lokalizacje, w których odbędą się spotkania:
•

Toruń

•

Białystok

•

Dąbrowa Górnicza lub Katowice

•

Lublin

•

Wrocław

•

Szczecin

•

Rzeszów

•

Bytom

•

Łódź

1. Serwis kawowy powinien być dostępny dla uczestników bez ograniczeń w trakcie
całego spotkania i obejmować:

•

napoje gorące: herbata czarna i zielona/owocowa, kawa,

•

wodę

•

dodatki: cukier, mleko do kawy,

•

słodkie/słone przekąski (np. w formie ciastek kruchych, owoców,
przekąsek warzywnych).

6. Lunch w formie stołu szwedzkiego powinien każdorazowo przewidywać opcję
mięsną i wegetariańską, a oba typy dań powinny być oznaczone w trakcie ich
podania.
7. Kwota brutto dostarczenia usługi przez Wykonawcę wynosi 4720 złotych za
jedno spotkanie.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawca

jest

zobowiązany

wykonać

zamówienie

w

terminie

od

20 października 2016 do 30 czerwca 2017 roku.
2. Dokładne

terminy

poszczególnych

spotkań,

wskazane

w

zamówieniu

orientacyjnie, będą uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą z co najmniej
sześciotygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem pierwszych trzech spotkań,
których termin podano w zamówieniu).
3. Planowane orientacyjne terminy poszczególnych spotkań:
•

spotkania w Białymstoku, Toruniu i Dąbrowie Górniczej lub Katowicach –
przełom października i listopada 2016 (nie później niż 4 listopada 2016 r.);

•

spotkania w Lublinie, Wrocławiu i Szczecinie – w styczniu 2017 roku,

•

spotkania w Łodzi, Bytomiu i Rzeszowie - w maju 2017 roku.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY:
1. Kryteria dostępu:
•

realizacja zamówienia z uwzględnieniem przedstawionej kwoty brutto ocena „spełnia/nie spełnia”,

•

zapewnienie

min.

1

osoby

z

doświadczeniem

moderatorskim/

trenerskim do współprowadzenia spotkań - ocena „spełnia/nie spełnia”.
2. Kryteria punktujące:
•

doświadczenie w organizacji podobnych spotkań (seminariów, konferencji)
– 30% (maks. 3 pkt),

•

doświadczenie we współpracy/realizacji przedsięwzięć międzysektorowych
– 20% (maks. 2 pkt),

•

doświadczenie w obszarze innowacji społecznych lub usług opiekuńczych dla
osób zależnych – 20% (maks. 2 pkt),

•

dysponowanie siecią kontaktów międzysektorowych w danej lokalizacji
i regionie – 30% (maks. 3 pkt),

3. W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może poprosić Oferentów
o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.

VI. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do
zamówienia oraz Załącznik nr 2 do zamówienia – Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
2. Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej na adres estokluska@stocznia.org.pl
w terminie do 13 października br. Do godz. 16.00 z dopiskiem „organizacja
Innowacyjnych Mikserów”.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących określoną
przez Oferenta liczbę spotkań, które zorganizuje w ramach realizacji zamówienia.
Oznacza to, że możliwe jest złożenie oferty obejmującej organizację spotkania np.
tylko w jednym mieście. W przypadku oferty częściowej niezbędne jest podanie
lokalizacji spotkań, które Oferent uwzględnił w swojej ofercie.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować
będzie

wykluczeniem

Wykonawcy

z

postępowania.

Ofertę

Wykonawcy

Wykonawcom

powiązanym

wykluczonego uważa się za odrzuconą.
3.

Zamawiający

nie

może

udzielić

zamówienia

z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez 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 związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających
w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 10 proc. udziałów lub akcji,

•

pełnieniu

funkcji

członka

organu

nadzorczego

lub

zarządzającego,

prokurenta, pełnomocnika,
•

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.

Niespełnienie wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za
odrzuconą.

VIII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez
osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
2. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1k.c.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez
podania przyczyny.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej
ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność
z wymaganiami zamówienia.
6. Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty przekazania
rachunku/faktury

Zamawiającemu,

a

w

przypadku

osób

fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej do 10 dni od daty złożenia rachunku
u Zamawiającego, zgodnie z zamówieniem.

IX. KONTAKT:
Wszelkich informacji o zamówieniu udziela Ewa Stokłuska, (22 100 55 94,
estokluska@stocznia.org.pl).

