
 
  
   

 

 

 
 
 

        Projekt „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i 

organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Warszawa,dn..25.05.2012r. 

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE   
w ramach zasady konkurencyjności  na: 

 
organizację seminarium w Węgrowie w ramach projektu „Q jakości sektora 

pozarządowego na Mazowszu-system wspierania certyfikowania działalności i usług 
centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Nr postępowania: 07/Q jakości 
 
1. Zamawiający 
 
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
00-876 Warszawa 
ul. Ogrodowa 50 lok 1 
tel. 22/ 620-31-92 
NIP: 527-22-58-873 
REGON: 016114599 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są:wynajęcie sali oraz zapewnienie usługi cateringowej 
dla 40 osób na jednodniowe seminarium w terminie 21.06.2012 w godz. 10.00 – 15.00.  
 
 Miejsce wykonania usługi: na terenie miasta Węgrów. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Sala na seminarium dla 40 osób: 
� musi być wyposażona w stół prezydialny (dla prelegentów) 
� musi mieć dostęp światła dziennego; 
� musi być wyposażona w tablicę flipczart i ekran 
� krzesła w sali muszą być ustawione kinowo; 
 

Usługa cateringowa na seminarium dla 40 osób:  
� Serwis kawowy całodniowy (kawa, herbata, woda gazowani i niegazowana w 

butelkach, soki, owoce, ciastka/ciasto, cytryna, cukier, mleko do kawy); 
� Ciepły posiłek (nie jest konieczny klasyczny obiad, może to być np. tarta na ciepło i 

sałatki) 
� Wykonawca musi gwarantować przygotowanie posiłków dla wegetarian. O ilości 

takich osób zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 19.06.2012.  

 

 



 
  
   

 

 

 
 
 

        Projekt „Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i 

organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 
5530000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
5513000-0 Inne usługi hotelarski 
5524000-4 Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 

3. Termin wykonania zamówienia 
 
21 czerwca 2012 w godzinach 10.00 – 15.00 
 
4. Warunki udziału 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1.1 wskażą do realizacji zamówienia odpowiednio wyposażony/e obiekt/y z adekwatnym do 
zamówienia potencjałem technicznym oraz przedstawią propozycję menu. 
1.2 nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe 
lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 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 (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, 
krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. 
 
Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4 wymaga 
przedłożenia zastępujących dokumentów: 

a) opisu  sali na seminarium oraz opisu proponowanego lub przykładowego menu 
b) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. 

 
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie 
odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania.  
 
2.  Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu 
2.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt.1 na 
podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, o których 
mowa w rozdziale 4 i 5, potwierdzających spełnienie tych warunków.  
 
2.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: 
„spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie 
odrzucony w postępowaniu.   
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5. Wymagane dokumenty 
 
1. Wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1);  
2. Dokumenty wymienione w rozdziale 4 (opis Sali na seminarium, przykładowe menu oraz 
oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według Załącznika nr 3) 
3. Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)  
4. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 

 
Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.  
 
Dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginału  lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
6. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
6.1 Wymagania podstawowe 
1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego 
(jako załącznik 1) w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta powinna: 

• zawierać pełną nazwę oferenta 
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, NIP 
• być sporządzona w języku polskim 
• treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego 
• zawierać cenę oferty przedstawionej, jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT 

obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia 
wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w 
złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku 

2. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert 
3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez  Wykonawcę.  
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione 
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie 
zgodnej z niniejszym zapytaniem. 
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
6.2 Forma oferty 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. 
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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7. Miejsce i termin składania ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 13 czerwca 2012, do godz. 14:00 

• osobiście w Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. 
Ogrodowa 50 lok 1, 00-876 Warszawa; od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy biura 9.00 – 16.00, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr 
07/Q jakości”.   

• drogą pocztową Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
BORIS, ul. Ogrodowa 50 lok 1, 00-876 Warszawa; z dopiskiem: „Zapytanie 
ofertowe nr 07/Q jakości”  

• drogą elektroniczną  na adres: izaj@boris.org.pl  W tytule z dopiskiem: „Zapytanie 
ofertowe nr 07/Q jakości”  

Oferty składane drogą elektroniczną powinny być scanami ofert oryginalnych (podpisanych). 
 
Decyduje data wpływu oferty.  
 
2. Otwarcie ofert nastąpi 13 czerwca o godzinie 14.30 w siedzibie Zamawiającego 
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Ogrodowa 50 
lok 1, 00-876 Warszawa; 
 
8. Ocena ofert 
 
8.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie: 

 
 

Kryterium 
Znaczenie procentowe 
kryterium 

Maksymalna liczba punktów, jakie może 
otrzymać oferta za dane kryterium 

Cena brutto (C) * 100 % 100 pkt 
 
*Cena brutto: maksymalną ilość punktów może otrzymać oferta, która da najniższą cena 
spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
 
 
Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 
 
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do liczby całkowitej - ilość 
punktów wynikającą z działania: 

Pi (C) =  
Ci

C min
  • Max  (C) 

gdzie: 
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; 
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 
Ci cena oferty "i"; 
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena". 
 

Za najkorzystniejszą – w danej części - zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, 
która przedstawi najniższą cenę za realizację tej części zamówienia. Jeżeli nie można wybrać 
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oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą 
najniższą cenę. Zamawiający zaprasza tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w 
zakresie ceny. Nowe oferty cenowe nie mogą być wyższe niż pierwotnie zaproponowane 
ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, którego cena (z 
uwzglednieniem ofert dodatkowych) będzie najniższa. 
 
 
9. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 
 

9.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli 
nie naruszy to konkurencyjności)  i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

9.2 Sprawdzanie wiarygodności ofert. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i 
informacji. 

9.3 Ogłoszenie wyników postępowania. 
Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postepowania  
w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie. Informacja o wynikach 
postępowania zostanie udostepniona w siedzibie Zamawiającego -  Stowarzyszenie Biuro 
Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Ogrodowa 50 lok 1, 00-876 Warszawa 
 
10. Odrzucenie wykonawcy 
 
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: 

1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu; 
2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 
3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 
4) W przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową. 

 
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez e-mail.  
 
12. Unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  
 
13. Pozostałe informacje 
 
1. Zamawiający będzie rozpatrywal tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załaczniki.  
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania 
Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany 
lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom 
niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona w siedzibie 
Zamawiającego.   
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Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały 
zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na 
dokonanie zmian w ofercie. 
3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę 
najkorzystniejszą oraz który spełni wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym.  
O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową wraz z 
informacją o wynikach postępowania. 
4. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania 
umowy.  
5. Płatnikiem będzie: 
Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
00-876 Warszawa 
ul. Ogrodowa 50 lok 1 
tel. 22/ 620-31-92 
NIP: 527-22-58-873 
REGON: 016114599 
 
14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 
 
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
Izabela Jarocka – Asystentka projektu, tel. 22/ 624-02-80, e-mail: izaj@boris.org.pl 
 
 
15. Ogłoszenie wyników postępowania 
 
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni po zakończeniu postępowania o jego 
wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w 
ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy).  

 
 

16. Finansowanie 
 
Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
 

17. Wykaz załączników  
 
Załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego jest: 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

1) Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 
2) Załącznik nr 2 Wzór Umowy 
3) Załącznik nr 3 Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub 

kapitałowych  
 
  

 


