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ZAPYTANIE 

w celu oszacowania wartości zamówienia 
 

Zorganizowanie noclegu, usługi cateringowej oraz przygotowanie materiałów biurowo-

konferencyjnych dla uczestników sesji panelowej i warsztatowej, odbywających się w ramach 

Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych w Warszawie w ramach  projektu pn. 

Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 

 

 

 

1. Zamawiający 

  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, ul. 

Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

 

2. Tryb 

 

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia 

oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 z póź. zm.).  

3. Opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. Zintegrowany system 

zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej Działanie 2.9 Rozwój 

ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie noclegu, usługi cateringowej oraz przygotowanie 

materiałów biurowo-konferencyjnych dla uczestników sesji panelowej i warsztatowej organizowanych 

przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej  

i Solidarnej, odbywających się w ramach Ogólnopolskiego Forum Spółdzielni Socjalnych  

w Warszawie w dniach 8-9 listopada 2018 r. Wydarzenie skierowane będzie do przedstawicieli 

podmiotów korzystających ze wsparcia akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej 

(OWES).   

Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych zorganizowane zostanie w Hotelu FORT Centrum 

Konferencyjno – Hotelowe, ul. Modlińska 310/312, 00-001 Warszawa. 

 

Realizacja zamówienia wymagać będzie ścisłej współpracy Wykonawcy z Organizatorem 

Forum oraz Zamawiającym. 
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4. Warunki udziału w postępowaniu.  

 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące doświadczenia.  

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się należytym wykonaniem  

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie –  co najmniej 2 usług o wartości brutto nie mniejszej niż 

15 000,00 zł (każda), polegających na organizacji konferencji/szkoleń/innych wydarzeń  

z zapewnieniem noclegów i wyżywienia (usług restauracyjnych) dla uczestników. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) 

należy dołączyć do oferty.  

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w ust. 1 musi spełniać co najmniej 1 z wykonawców samodzielnie.  

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie 1. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu.    

 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku określonego powyżej Zamawiający 

żąda złożenia wraz z ofertą wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (tj. datę rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) – data 

zakończenia (dd/mm/rrrr) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem 

dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane należycie. 

 Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, oświadczenie Wykonawcy – jeżeli  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

dokumentów, o których mowa powyżej. Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest 

podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji lub innego dokumentu wystawionego przez 

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. 

 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie 

zamówienia publicznego składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są  

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą. 

 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem na dokumentach tych muszą 

się znaleźć podpisy wykonawcy oraz klauzula „za zgodność z oryginałem”. W przypadku 

dokumentów wielostronicowych należy poświadczyć „za zgodność z oryginałem” każda stronę 
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dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją  

o liczbie poświadczanych stron. 

 Podpisy na dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę 

podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

 

5. Wymagania stawiane Wykonawcy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

 zapewnienia ciągłej przerwy kawowej przez czas trwania panelu i warsztatu,  

 zapewnienia obiadu dla wszystkich uczestników wydarzeń w pierwszym i drugim dniu Forum, 

 zapewnienie kolacji dla wszystkich uczestników wydarzeń w pierwszym dniu Forum, 

 zapewnienia noclegu dla uczestników wydarzeń, 

 przygotowania dla uczestników wydarzeń materiałów biurowo-konferencyjnych (co najmniej torba 

płócienna, teczka, notes, długopis itp.),  

 oznakowania wszystkich materiałów przygotowanych na panel i warsztaty, opracowywanych przez 

Wykonawcę  zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - wynikającymi z zasad realizacji projektów PO 

WER (m.in. logo realizowanego projektu przez Zamawiającego),  

 oznakowania pomieszczeń, w którym odbędzie się panel i warsztaty zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego - wynikającymi z zasad realizacji projektów PO WER (m.in. logo realizowanego 

projektu przez Zamawiającego), 

 transportu roll-up’ów oraz publikacji i ew. innych materiałów panelowych i warsztatowych  

z siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Żurawia 4a) na miejsce wydarzeń i z miejsca wydarzeń do 

siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem i wyładunkiem,  

 zapewnienia osoby odpowiedzialnej za kontakty robocze z Zamawiającym oraz za koordynację 

przebiegu zlecenia (bieżące rozwiązywanie powstałych kwestii organizacyjnych i technicznych itp.). 
 

1. Materiały biurowo-konferencyjne do opracowania i dostarczenia przez Wykonawcę. 

 Wykonawca przygotuje i przekaże w formie elektronicznej Zamawiającemu do akceptacji,  

we wskazanym terminie: 

 wzór materiałów biurowo-konferencyjnych opracowanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

(nie później niż 8 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wydarzenia), 

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego materiałów biurowo-konferencyjnych Wykonawca 

będzie zobowiązany do wydrukowania i dostarczenia materiałów przed rozpoczęciem wydarzeń na 

miejsce Forum. Materiały należy przygotować w zwartej i trwałej formie. 

 
 

Materiały biurowo-konferencyjne dla 100 uczestników wydarzeń: 

1. ekologiczna teczka na dokumenty zamykana na gumkę: 

 · materiał: tektura, 

 · wymiary po złożeniu: 25 cm x 34,5 cm x 3,1 cm, 

 · rodzaj nadruku: sitodruk (1 kolor); 

2. długopis bambusowy: 

 · materiał: bambus, metal, plastik, 
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 · kolor plastikowych elementów: niebieski, 

 · kolor wkładu: niebieski, 

 · wymiary produktu: 11,5 mm x 135 mm, 

 · rodzaj nadruku: tampodruk (1 kolor); 

3. notes A5 z gumką w sztywnej oprawie: 

 · materiał: karton i papier, 

 · liczba kartek: 100 (czyste kartki, bez nadruku), 

 · kolor notesu: beżowy, 

 · kolor gumki: niebieski, 

 · wymiary: 147 mm × 210 mm × 15 mm, 

 · rodzaj nadruku: sitodruk (1 kolor), 

 · dodatkowe informacje: zaokrąglone rogi, przekładka (wstążka) w kolorze niebieskim; 

  4. identyfikator kartonowy laminowany (+ nadruk w oparciu o projekt graficzny przekazany przez   

       Zamawiającego – 4 kolory, dwustronnie):               

     · wymiary: 85 x 64 mm, 

    · okrągły otwór po środku górnej części identyfikatora umożliwiający przyczepienie   identyfikatora 

do smyczy konferencyjnej. 

  5. smycz konferencyjna  

  6. torba płócienna o wymiarach 39 x 41 cm z nadrukiem (w oparciu o projekt graficzny 

przygotowany przez Wykonawcę). 

 

2. Catering w trakcie panelu i warsztatów. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie trwania wydarzeń ciągłej przerwy 

kawowej, dwóch obiadów oraz kolacji dla 120 osób podawanych w miejscu organizacji Forum.  

W ramach usługi gastronomicznej Wykonawca zapewni usługę składającą się z: 

 ciągłej przerwy kawowej w trakcie spotkania - napoje gorące i zimne serwowane bez ograniczeń, 

(kawa min. 2 rodzaje: świeżo parzona i rozpuszczalna, herbata min. 3 rodzaje, dodatki: mleko min. 2 

rodzaje, cukier, cytryna, napoje zimne: woda mineralna gazowania i niegazowana, ciasta: co 

najmniej 3 rodzaje (3 szt. na osobę - min. 120g/szt.), 

 obiadu w pierwszym i drugim dzień Forum, składającego się min. z dwóch dań gorących: (do 

wyboru min. 2 rodzajów zup, 2 dań głównych, deseru oraz zimnych i gorących napojów), 

 kolacji pierwszego dni Forum składającą się min. z dwóch dań gorących: (do wyboru min. 2 

rodzajów zup, 2 dań głównych, w tym jednego wegetariańskiego, deseru oraz zimnych i gorących 

napojów). 

Szczegółowy wykaz ww. produktów zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 Na potrzeby przerw kawowych, obiadów i kolacji Zamawiający w porozumieniu z organizatorem 

zapewni odrębne niż sala konferencyjna pomieszczenie. Przybliżone godziny podawania/serwowania 

przerw kawowych, obiadów oraz kolacji zostaną określone w Ramowym programie spotkania. Na 7 

dni roboczych przed datą rozpoczęcia Forum. Wykonawca przedstawi menu poszczególnych posiłków 

– menu różnorodne w każdym dniu spotkania, do akceptacji Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia 

przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do menu Wykonawca zobowiązuje się do ich 

uwzględnienia i ponownego przedłożenia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag lub 
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zastrzeżeń. Wykonawca zgłosi ostateczną liczbę uczestników korzystających z usług cateringowych 

po zakończonej rekrutacji, w porozumieniu z Organizatorem, w terminie 3 dni roboczych przed 

rozpoczęciem Forum. Dodatkowo w przypadku uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami 

zapewnienie odpowiednich stołów (np. dla osób poruszających się na wózkach). 

3.  Nocleg dla uczestników Forum. 

 zapewnienie noclegu wraz ze śniadaniem pomiędzy pierwszym a drugim dniem Forum (w terminie 

8-9 listopada 2018 roku – 1 doba hotelowa) dla uczestników  Forum w pokojach z węzłem 

higieniczno-sanitarnym, 

 Wykonawca zapewni 10 pokoi trzyosobowych, 25 pokoi dwuosobowych i 20 pokoi 

jednoosobowych z węzłem higieniczno-sanitarnym, 

 obiekt musi być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

 Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym proponowane miejsca świadczenia usług hotelarskich 

(min. 10 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia  Forum), które posiada standard hotelu co 

najmniej 2 gwiazdkowego, w rozumieniu przepisów § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,  

w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188 z 2004 r., poz. 1945). Obiekt powinien 

figurować w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich prowadzonym przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki, 

  lokalizacja hotelu nie powinna przekraczać 8 km od miejsca, w którym odbędzie się Forum (licząc 

odległość w linii prostej zgodnie z aplikacją Google Maps), a dojazd komunikacją publiczną 

(maksymalnie jedna przesiadka) z miejsca, w którym odbędzie się Forum do hotelu i z hotelu do 

miejsca, w którym odbędzie się Forum nie może przekraczać 30 min (zgodnie z informacją zawartą  

w aplikacji Jak dojadę), 

 Wykonawca, w porozumieniu z Organizatorem, zobowiązany będzie do poinformowania 

uczestników Forum, w formie pisemnej i elektronicznej (wysyłka na pocztę elektroniczną)  

o szczegółowym sposobie dojazdu z miejsca, w którym odbędzie się Forum do hotelu i z hotelu do 

miejsca, w którym odbędzie się Forum (informację powinna zawierać nazwy przystanków, numery 

autobusów/tramwajów, godzinowy rozkład jazdy i mapki z informacją o lokalizacji przystanków  

i dojściem do nich), 

 Wykonawca otrzyma od Organizatora listę gości, którzy korzystać będą z noclegu, w terminie nie 

późniejszym niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum, 

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania korekty liczby noclegów o maksymalnie 50%  

w terminie nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum oraz o maksymalnie 10%  

w terminie nie później niż 3 dni roboczych, 

 Zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów wygenerowanych przez osoby 

zakwaterowane w trakcie całego pobytu w obiekcie hotelarskim (np. koszty połączeń telefonicznych, 

korzystanie z płatnego barku, itp.). 
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5. Wycena 

 

 Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,  

w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne,  zgodnie 

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.  

z póź. zm.). 

1. Wycena powinna być sporządzona w języku polskim. 

2. Musi ona zawierać: 

 dane oferenta, 

 wycenę zawierającą informacje o łącznej cenie brutto i netto ogółem oraz cenie przypadającej na 

jednego uczestnika  wydarzenia;  

 Cena podana w wycenie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem powyżej 

opisanego zamówienia. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena oferty 

musi zawierać wszystkie koszty i opłaty związane z całościowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia wraz z należnym podatkiem VAT. Wykonawca poda 

cenę brutto ogółem oraz ceny brutto (w tym także ceny jednostkowe) za poszczególne elementy 

oferty. Cena brutto ogółem oferty stanowi sumę wszystkich ww. pozycji.  

 

6. Termin przekazania ofert cenowych 

 

Wycenę należy przesłać na adres Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departamentu 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej, w wersji elektronicznej na skrzynkę poczty elektronicznej  

Izabela.Molenda@mrpips.gov.pl i Lukasz.Niedzwiedzki@MRPiPS.gov.pl do dnia 15 października 

2018 r. godzina 12.00. 

7. Kontakt 

 

Wszelkich informacji merytorycznych i organizacyjnych udziela: 

Izabela Molenda i Łukasz Niedźwiedzki,  

Izabela.Molenda@mrpips.gov.pl i Lukasz.Niedzwiedzki@mrpips.gov.pl. 

tel. 0-22 461-61-34; 0-22 461-61-28. 
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