Załącznik nr 2.2
do Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, z zakresu kultury
oraz zamówień na usługi społeczne w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Instytut Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
telefon: (12) 662 83 87, faks: (12) 662 84 58
Znak sprawy: DZP-NKS-271-1/2018

Kraków, 7 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE
o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia: Izabela Wisła
e-mail: izabela.wisla@ifj.edu.pl

II. UZASADNIENIE
Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku
XIV do Dyrektywy 2014/24/UE, o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750
tys. euro

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: organizacja wycieczki: zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce
na trasie turystycznej z przewodnikami anglojęzycznymi wraz z organizacją uroczystej
kolacji w dniu 07.06.2018 r. dla uczestników Zebrania Współpracy Pierre Auger
w Krakowie.
Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji wycieczki: zwiedzania Kopalni Soli
w Wieliczce na trasie turystycznej z przewodnikami anglojęzycznymi:
1. Zorganizowanie zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce na trasie turystycznej dla uczestników
Zebrania Współpracy Pierre Auger w dniu 07.06.2018 r. w godzinach popołudniowych- około
godziny 17.00. Ostateczna godzina zwiedzania zostanie ustalona nie później niż dwa tygodnie
przed wycieczką, tj. do dnia 24.05.2018 r. Bilety wstępu na trasę tylko dla osób dorosłych.
2. Czas trwania zwiedzania trasy turystycznej około 2 godzin. Dokładny czas zwiedzania
zostanie ustalony nie później niż dwa tygodnie przed wycieczką, tj. do dnia 24.05.2018 r.
3. Liczba osób korzystających z wycieczki w zakresie pomiędzy 100 a 150 osób (tylko osoby
dorosłe). Ostateczna liczba osób zostanie przekazana nie później niż dwa tygodnie przed
wycieczką, tj. do dnia 24.05.2018 r.
4. Podzielenie uczestników na grupy nie większe niż 40 osób oraz zapewnienie każdej grupie
przewodników w języku angielskim (liczba przewodników będzie zależała od ostatecznej

liczby uczestników wycieczki). Liczba przewodników nie większa niż 5-ciu dla wszystkich
uczestników.
5. Odprowadzenie uczestników po wycieczce na miejsce kolacji.
6. Uwzględnienie 15 minutowej przerwy pomiędzy wycieczką a rozpoczęciem kolacji, tak aby
wszyscy uczestnicy mogli wrócić z wycieczki i rozpocząć wspólnie kolację .
Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji uroczystej kolacji dla uczestników
Zebrania Współpracy Pierre Auger Kraków w dniu 07.06.2018 r.
7. Zorganizowanie serwowanej kolacji z obsługą kelnerską dla uczestników spotkania w dniu
07.06.2018 r. w jednej z komór w Kopalni Soli. Czas trwania kolacji ok. 2 godzin.
8. Możliwość wydłużenia kolacji o dodatkowy czas (maksymalnie 1 godzina). Ostateczny czas
trwania kolacji zostanie ustalony nie później niż dwa tygodnie przed, tj. do dnia 24.05.2018 r.
9. Liczba osób biorących udział w kolacji w zakresie pomiędzy 100 a 150 osób. Ostateczna liczba
osób zostanie przekazana nie później niż dwa tygodnie przed kolacją, tj. do dnia 24.05.2018 r.
10. Rozpoczęcie kolacji po zakończeniu wycieczki z uwzględnieniem przerwy (ok. 15 min),
najprawdopodobniej ok. godziny 19.00. Ostateczna godzina kolacji zostanie ustalona nie
później niż dwa tygodnie przed, tj. do dnia 24.05.2018 r.
11. Opcjonalnie możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji w czasie kolacji w Kopalni Soli
„Wieliczka” w zależności od dostępnych funduszy. Informacje o wyborze dodatkowych
atrakcji zostaną ustalone nie później niż dwa tygodnie przed, tj. do dnia 24.05.2018 r.
12. Przykładowe menu kolacji: aperitif, przystawka, zupa, danie główne, deser, kawa, herbata,
woda mineralna (gazowana i niegazowana). Zapewnienie również kolacji wegetariańskiejostateczna liczba osób korzystających z kolacji wegetariańskiej zostanie ustalona nie później
niż dwa tygodnie przed, tj. do dnia 24.05.2018 r.
13. Cena kolacji brutto za osobę w zakresie pomiędzy 120,00 zł a 140,00 zł.
W zakresie wyżywienia wykonawca zobowiązany jest do: terminowego przygotowania posiłków
zgodnie z ustalonym programem, zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów
sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków, przygotowania posiłków zgodnie z zasadami
racjonalnego żywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych, świeżych produktów, z ważnymi
terminami przydatności do spożycia.

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 31 600,00 PLN.

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Termin realizacji: 07.06.2018 r.
2. Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury
3. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierać:
1. Nazwę, adres, dane kontaktowe (e-mail, telefon) NIP, REGON wykonawcy

2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia
3. Informacje na temat:
a) kosztu organizacji wycieczki dla pojedynczej osoby- bilet wstępu dla osoby dorosłej cena netto oraz informacja o wysokości podatku VAT ,
b) kosztów zapewnienia przewodnika anglojęzycznego dla jednej grupy – cena netto
oraz informacja o wysokości podatku VAT,
c) kosztów organizacji kolacji dla pojedynczej osoby oraz podanie przykładowego Menu
(cena netto i brutto),
d) wyszczególnienia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z organizacją kolacji
w Kopalni Soli „Wieliczka” - cena netto oraz informacja o wysokości podatku VAT,
e) kosztu dodatkowej godziny trwania kolacji - cena netto oraz informacja o wysokości
podatku VAT
oraz opcjonalnie proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
4. Informacje, o których mowa w pkt. V
5. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
6. Wskazanie osoby do kontaktu (e-mail, telefon)
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentowania wykonawcy.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować sie następującymi
kryteriami:
Cena za pełną usługę, tj. organizację wycieczki na trasie turystycznej wraz
z przewodnikami anglojęzycznymi oraz uroczystej kolacji w Kopalni Soli w Wieliczce –
100 pkt.
liczba punktów = (C min/Cbad)100 pkt.
gdzie:
Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej
Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane wyżej kryteria oceny ofert.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: izabela.wisla@ifj.edu.pl,
w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do 15/02/2018 r. do godz. 12.00
(liczy się data wpływu do Zamawiającego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania Zamawiający
prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

