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-271-2/2018

Kraków,14.03.2018 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
Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Karolina Danyłec i Katarzyna Korga
e-mail: karolina.danylec@ifj.edu.pl, katarzyna.korga@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: wynajem ośrodka wypoczynkowego z zapewnieniem
wyżywienia, sali konferencyjnej oraz transportu na potrzeby organizacji wycieczki
integracyjnej dla doktorantów oraz młodych pracowników IFJ PAN w dniach 1820.05.2018 r.
Wymagania szczegółowe w zakresie ośrodka:
1. Ośrodek wypoczynkowy musi znajdować się w Poroninie.
2. Ośrodek wypoczynkowy musi zapewnić 46 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2 i 3 osobowych
z wyszczególnieniem: minimalna ilość pokoi 1-osobowych: 1; 2-osobowych: 6; 3-osobowych:
11.
3. Ośrodek wypoczynkowy zapewnia bezpłatny dostęp dla wszystkich uczestników
do bezprzewodowej sieci internetowej.
4. Ośrodek zapewnia salę przystosowaną do tańca wraz ze sprzętem nagłaśniającym
i oświetleniem w dniu 19.05.2018 o powierzchni minimum 120 m2.
5. Ośrodek ma zapewnić możliwość skorzystania z basenu, sauny lub jacuzzi.
Wymagania szczegółowe w zakresie wyżywienia:
Ośrodek zapewnia:
1. Dwa śniadania (19.05.2018 oraz 20.05.2018) w formie szwedzkiego stołu: min. 3 rodzaje
pieczywa (w tym: jasne i ciemne, bułki), dwa ciepłe dania (np. parówki, jajecznica, smażony
boczek, kiełbaski), kilka rodzajów wędlin (w tym: kiełbasa swojska, pasztety pieczone, salami),

kilka rodzajów serów białych (w tym: wędzony, półtłusty, tłusty, twarożek wiejski) i żółtych
(w tym: Gouda, Emmental, Edam), dżemy, warzywa (w tym: pomidory, ogórki, papryka, sałata),
jajka na twardo z majonezem i szczypiorkiem, masło, minimum 2 rodzaje sałatek, płatki
śniadaniowe, kakao, kawa, inka, mleko, herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana),
soki.
2. Dwa obiady dwudaniowe:
 19.05.2018
1. danie: zupa pomidorowa z ryżem lub makaronem
2. danie: pierś z kurczaka z serem żółtym i ananasem, ziemniaki lub frytki, zestaw surówek,
możliwość wyboru dania wegetariańskiego dla zainteresowanych (nie mniej niż 8 porcji np.: jajko sadzone, zapiekany ser camembert, warzywa gotowane); woda mineralna
(gazowana i niegazowana), soki, napoje gazowane.
 20.05.2018
1. danie: rosół z makaronem
2. danie: schab w płatkach kukurydzianych, ziemniaki lub frytki, zestaw surówek, danie
wegetariańskie dla chętnych osób (nie mniej niż 8 - np.: jajko sadzone, zapiekany ser
camembert, warzywa gotowane); woda mineralna (gazowana i niegazowana), soki, napoje
gazowane.
3. Kolacje:
 18.05.2018 w formie ogniska: kiełbaski, chleb, ketchup, musztarda, herbata góralska, serki
góralskie na ciepło (danie wegetariańskie), soki, woda mineralna (gazowana i niegazowana),
napoje gazowane.
 19.05.2018 kolacja bankietowa: pieczone żeberka z cebulką, ziemniaki, kapusta zasmażana,
zimna płyta (w tym: pomidory, ogórki, śledzie, sałatka, oscypki, korboce, chleb ze smalcem
ze skwarkami), kawa, herbata, soki, napoje gazowane, ok. godz. 23.00 barszcz z krokietem.
4. Przerwę kawową podczas trwania szkolenia w dniu 19.05.2018. Ośrodek zapewnia kawę,
herbatę, ciasto lub ciastka, wodę mineralną (gazowaną i niegazowaną), soki, napoje gazowane.
Wymagania szczegółowe w zakresie sali konferencyjnej:
Wykonawca musi podać cenę łączną brutto za wynajem sali konferencyjnej z wyposażeniem
audiowizualnym.
1. Sala konferencyjna powinna znajdować się na terenie ośrodka wypoczynkowego.
2. Sala konferencyjna musi być dostępna na potrzeby zebrania w dniu 19.05.2018 w godzinach
9.00 – 17.00.
3. Sala konferencyjna powinna zapewnić miejsce dla co najmniej 50 osób.
Wymagania szczegółowe w zakresie środka transportu:
1. Transport autokarem wysokiej klasy (wyposażenie: klimatyzacja, rozkładane fotele, toaleta,
gniazdka do ładowania telefonu, DVD).
2. Przejazdy:
 Kraków – Poronin dnia 18.05.2018, wyjazd z ul. Radzikowskiego 152 do ośrodka
wypoczynkowego o godz. 16:00.
 Poronin – Zakopane dnia 20.05.2018, wyjazd z ośrodka wypoczynkowego do Zakopanego
(Krupówki) o godz. 9:00.
 Zakopane – Poronin dnia 20.05.2018, wyjazd z Zakopanego (Butorowy Wierch lub
Gubałówka) do ośrodka wypoczynkowego o ok. godz. 13:30.



Poronin – Kraków dnia 20.05.2018, wyjazd z ośrodka wypoczynkowego do Instytutu Fizyki
Jądrowej przy ul. Radzikowskiego 152 o godz. 17.00.

Zamawiający w terminie do 10.04.2018 zobowiązuje się podać przewidywaną liczbę uczestników,
według zgłoszeń, które zostaną potwierdzone.
Rozliczenia za zakwaterowanie i wyżywienie będą prowadzone według rzeczywistej liczby
uczestników konferencji.
Przy przygotowywaniu oferty należy wykorzystać następujące tabele:
1

Łączna cena brutto [PLN]

2

Cena brutto słownie [PLN]

3

Nazwa i adres ośrodka

1

2

Rodzaj świadczenia

Ilość

3
Cena jednostkowa
brutto

4
Wartość brutto
(kol. 2 x kol. 3)

KOSZTY STAŁE
1

Sale konferencyjna i do tańca
wraz z wyposażeniem

1

………………. PLN

………………. PLN

2

Transport we wszystkie dni

1

………………. PLN

………………. PLN

KOSZTY ZMIENNE
1

Nocleg

2 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

2

Śniadanie

2 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

3

Obiad

2 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

4

Kolacja - ognisko

1 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

5

Kolacja - bankiet

1 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

6

Przerwy kawowe

1 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

7

Opłata klimatyczna

3 x 46 os.

………………. PLN

………………. PLN

RAZEM (łączna cen brutto oferty)

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi: 20 000 PLN

………………… PLN

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Termin realizacji: 18-20.05.2018 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. Proponowaną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia wyliczoną na podstawie
wypełnionych przez Wykonawcę tabeli, o których mowa w pkt. III
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 się następującym kryterium:
Cena- 100%
liczba punktów = (C min/Cbad)100
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 kryterium oceny ofert.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: karolina.danylec@ifj.edu.pl;
katarzyna.korga@ifj.edu.pl w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj.
do 22 marca 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.

