
Załącznik nr 2.2 
do Regulaminu udzielania zamówień z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz zamówień na usługi 
społeczne w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 
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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-271-5/2019                           Kraków, 7 marca 2019 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: 

 Imię i nazwisko: Malgorzata.Kac@ifj.edu.pl 
 Tel: ( +48 12 ) 662-8260 

  

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 międzynarodowej konferencji - „LIV Zakopane School 
of Physics” w Zakopanem w terminie 21 maja - 25 maja 2019 r.  

 
Ośrodek konferencyjny (np.: ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy, rekreacyjny, szkoleniowy, 
pensjonat, hotel), zwany dalej ośrodkiem, ma spełniać następujące kryteria: 

 
1) Lokalizacja, w odległości nie większej niż 1 000 m od centrum miasta, dworca kolejowego 

i autobusowego. 

2) Możliwość zakwaterowania, wyłącznie w jednym budynku minimum 80, maksimum 120 osób – 
uczestników konferencji. 

3) Cały ośrodek, wraz z parkingiem, w terminie 21-24 maja 2019 ma być przeznaczony do wyłącznej 
dyspozycji uczestników i organizatorów konferencji. Wszystkie świadczenia muszą być 
realizowane w obrębie 1 budynku (noclegi, wykłady, wyżywienie). 

4) W dniu 21 maja 2019 (od godz.10.00) wymagane udostępnienie 3 pokoi dla 5 osób z Komitetu 
Organizacyjnego. 

5) Wymagane doświadczenie w organizacji minimum 2 międzynarodowych konferencji naukowych 
dla min.  80 uczestników poparte referencjami od organizatorów obsługiwanych imprez. 
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6) Teren ośrodka ogrodzony wraz z monitorowanym bezpłatnym parkingiem dla min. 
10 samochodów i autokaru. 

7) Zakwaterowanie w pokojach o powierzchni minimum 6 m2 na osobę (o standardzie odpowiada-
jącym trzem gwiazdkom), z łazienką i wyposażonych w TV, telefon oraz bezpłatny (w cenie pokoju) 
dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej, w pokojach 1-osobowych, 2-osobowych 
i apartamentach, w jednakowej cenie za osobę. 

8) Ośrodek musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w postaci windy 
i odpowiednich podjazdów oraz co najmniej jeden pokój przystosowany dla pobytu osoby 
poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

9) Wyżywienie dla uczestników konferencji tj. co najmniej 80, a maksymalnie 120 osób: śniadania, 
obiady i kolacje w formie szwedzkiego stołu, a także jednej lub dwóch przerw w wykładach 
z napojami ciepłymi i zimnymi oraz przekąskami, zgodnie z następującym, wstępnym harmono-
gramem: 

Wtorek, 21 maja 2019 
15:00 do 17:30 Planowane przyjazdy uczestników; rejestracja i zakwaterowanie 
18:00 – Kolacja 
19:00 – Otwarcie konferencji + 1 wykład inauguracyjny . 
20.00 – Po otwarciu, poczęstunek - szczegóły w punktach 16 oraz 17 b. 
 
Środa, 22 maja 2019 
7:30 – Śniadanie 
8:30 – 13:00 Wykłady  
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 
13:00 – Obiad 
14:00 – 18:00 Seminaria 
16:00 –16:30 Przerwa kawowa 
18:00 – Kolacja 
19:00 – Sesja plakatowa  z poczęstunkiem - szczegóły w punkcie 17 d. 
 
Czwartek, 23 maja 2019 
7:30 Śniadanie  
8:00 – 14:00 wycieczka konferencyjna (suchy prowiant) 
14:00 – Obiad  
15:00 – 16:30 Wykłady  
16:30 –17:00 Przerwa kawowa 
17:00 – 18:00 Seminaria 
18:00 – Kolacja  
19:00 – 20:20  Seminaria  

   
Piątek, 24 maja 2019 
7:30 – Śniadanie  
8:30 – 13:00 Wykłady 
10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 
13:00 – Obiad  
14:00 – 18:00 Seminaria 
16:00 –16:30 Przerwa kawowa 
19:00 – Wieczór regionalny (w tym dniu nie ma kolacji) 

 
Sobota, 25 maja 2019 
7:30 – Śniadanie  
8:30 – 12:00 Wyjazd gości do Krakowa 
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 Dopuszczalne są niewielkie zmiany w harmonogramie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące posiłków przedstawione są w punkcie 17. 

10) Sala konferencyjna dla min. 120 osób, o powierzchni co najmniej 200 m2, wyposażona 
w klimatyzację, zaciemnienie, sprzęt multimedialny (projektor, nagłośnienie, minimum 
2 mikrofony bezprzewodowe), wraz z techniczną obsługą. Wysokość sali powinna wynosić co 
najmniej 4 m, co umożliwi zamontowanie ekranu o rozmiarach co najmniej 3 x 4 m, 
zapewniającego należyty odbiór prezentowanych wykładów. 

11) Przylegające do sali konferencyjnej pomieszczenie do organizacji przerw w wykładach oraz 
spotkań grup roboczych o powierzchni co najmniej 30 m2 wyposażone w zależności od potrzeb 
w stoły i krzesła. 

12) Sala lub sąsiadujące ze sobą sale o łącznej powierzchni co najmniej  200 m2 do organizacji sesji 
plakatowej (może to być ta sama sala co w pkt. 10). 

13) Nie dopuszcza się wykorzystania do celów określonych w punktach 10-12 pomieszczeń, których 
codzienne użytkowanie ma inny charakter (jadalnia, pokój relaksacyjny, hall).  

14) Zaplecze biurowe dla sekretariatu konferencji wyposażone w szybkie łącze (min. 10 Mb/s) 
internetowe, stoły biurowe, o powierzchni co najmniej 20 m2. 

15) Bezpłatny dostęp do sieci internetowej bezprzewodowej na terenie całego ośrodka. 

16) Organizacja uroczystego otwarcia konferencji z poczęstunkiem (wtorek 21 maja 2019, godz. 20), 
sesji plakatowej z poczęstunkiem (środa 22 maja 2019, godz. 19) oraz wieczoru regionalnego 
(piątek 24 maja 2019, godz. 19:00) dla uczestników konferencji w liczbie min. 80 maks. 120 osób, 
szczegóły w punkcie 17. 

17) Opis wyżywienia: 

a) Obiad 21.05.2019 dla 5 osób Komitetu Organizacyjnego. Kolacja 21.05.2019 (pierwsze 

świadczenie po przyjeździe i zakwaterowaniu uczestników); 

b) Otwarcie konferencji z poczęstunkiem 21.05.2019; menu: napoje zimne, niegazowane, woda 

mineralna gazowana i niegazowana, w but. 0,5 l (80% wody gazowanej, 20% niegazowanej), sok 

owocowy, sernik (min. 80 porcji) i szarlotka (min. 80 porcji), słone paluszki, krakersy i oscypki; 

c) Całodzienne wyżywienie  w dniach 22.05.2019-24.05.2019, kolacja w dniu 21.05.2019 oraz 

śniadanie w dniu 25.05.2019: śniadania, obiady i kolacje w formie szwedzkiego stołu.   

Przykładowe menu posiłków: 

Śniadanie – dwa ciepłe dania śniadaniowe, na przykład: jajecznica, jajka sadzone, parówki, bekon, 
wędliny (klasa 1, min. 75% mięsa), sery żółte (Zamawiający nie dopuszcza produktów 
seropodobnych), twarogi, płatki śniadaniowe, świeże owoce. Do śniadania mleko ciepłe i zimne, 
kawa z ekspresu, herbata, soki owocowe.  

Obiad – dwie zupy, dwa dania główne z sałatkami, w tym jedno wegetariańskie, deser, kawa, 
herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana).  

Kolacja – dwa ciepłe dania barowe, w tym jedno wegetariańskie, na przykład: parówki, placki 
ziemniaczane, naleśniki, bigos, fasolka, wędliny, sery, sałatki, deser, kawa, herbata, soki owocowe, 
woda mineralna. 

d) Sesja plakatowa z poczęstunkiem 22.05.2019; menu: napoje zimne, woda mineralna (gazowana 

i niegazowana), sok owocowy, słone paluszki, krakersy i oscypki. 

e) Śniadanie 25.05.2019 (ostatnie świadczenie przed wyjazdem uczestników); 

f) Pełna obsługa tzw. przerw kawowych dla uczestników konferencji, 1 lub 2 razy dziennie podczas 3 
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dni zajęć, w sumie 5 przerw kawowych, menu przerw kawowych do uzgodnienia z zamawiającym, 

przykładowo na 100 osób: kawa (min. 70 porcji), herbata (min. 20 porcji), woda mineralna 

gazowana/niegazowana min. 50 butelek, po 0.5l, soki owocowe min. 5 l, owoce sezonowe 

(minimum 3 kg), ciasto z wypieku domowego lub ciasteczka z produkcji przemysłowej – herbatniki, 

pierniczki, etc., minimum 3 rodzaje do wyboru; 

Wymagania dotyczące wyżywienia:  

Suchy prowiant dla każdego uczestnika wycieczki: bułka z masłem i wędliną lub serem (do 

wyboru), woda mineralna 0,5l gazowana lub niegazowana (do wyboru), batonik (100 gr.) lub wafel 

(typu Prince Polo), owoc (banan lub jabłko), serwetka, w woreczku foliowym lub pudełku. 

Woda mineralna: gazowana i niegazowana, podawana w butelkach 0,5l, w proporcjach 80% 

gazowana, 20% niegazowana, podawana do wszystkich posiłków (śniadania, obiady, kolacje, sesja 

plakatowa, przerwy kawowe, otwarcie konferencji).  

Kawa: 100% arabica, serwowana do wszystkich posiłków. 

Herbata: ekspresowa, czarna (Dilmah, Tetley lub równoważna), serwowana do wszystkich 

posiłków.  

Soki owocowe: 100% soki owocowe, bez dodatku cukru (czarna porzeczka, pomarańcza, jabłko), 

firmy Hortex, Tymbark lub równoważne.  

W zakresie wyżywienia wykonawca zobowiązany jest do: terminowego przygotowania posiłków 

zgodnie z programem konferencji, 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. Gramatura składników posiłku ma zapewniać nie mniej niż 

1000 kcal na osobę w tym: białko stanowić ma ok. 10-15% posiłku, węglowodany stanowić mają 

ok. 50-55% posiłku, tłuszcze stanowić mają ok. 25-30% posiłku. Wykonawca przedstawi 

szczegółowe propozycje menu na min. 10 dni przed rozpoczęciem konferencji, zamawiający 

zastrzega sobie akceptację menu.  

Zamawiający na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji/w terminie do 14.05.2019 zobowiązuje się podać 
przewidywaną liczbę uczestników konferencji, według zgłoszeń, które zostaną potwierdzone. 
Rozliczenia za zakwaterowanie i wyżywienie będą prowadzone według rzeczywistej liczby uczestników 
konferencji. 
 
Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA. 
 
Przy przygotowywaniu oferty należy wykorzystać następujące tabele: 
 

1 Łączna cena brutto  [PLN] ..................... 

2 Cena brutto słownie [PLN] ..................... 

3 Nazwa i adres ośrodka 
 
 

4 Powierzchnia sali konferencyjnej ................m2 

5 
Ilość zorganizowanych międzynarodowych 
konferencji naukowych dla min.  80 uczestników  
w ciągu ostatnich 5 lat (minimum 2) 

........................ 
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6 
Ilość referencji wystawionych do konferencji 
wymienionych w pkt. 5 

........................ 
(do oferty należy załączyć kopie referencji) 

 

 1 2 3 4 

 
Rodzaj świadczenia Ilość 

Cena jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 
(kol. 2 x kol. 3) 

KOSZTY STAŁE 

1 
Sale z pkt. 10, 11 i 12 oraz 
zaplecze biurowe z pkt. 14 opisu 
przedmiotu zamówienia 

1 …………………PLN …………………..PLN 

KOSZTY ZMIENNE 

2 Nocleg  4 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

3 
Obiad dla 5 osób Komitetu 
Organizacyjnego  

1x5os. …………………PLN …………………PLN 

4 
3 pokoje dla Komitetu 
Organizacyjnego ( 21- 22 maja ) 

1 x 5 os. ……………………PLN ……………..PLN 

5 Śniadanie 4 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

6 Obiad 3 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

7 Kolacja 3 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

8 Przerwy kawowe 5 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

9 
Poczęstunek na otwarcie 
konferencji 

1 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

10 Poczęstunek na sesję plakatową 1 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

11 Wieczór regionalny 1 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

12 Suchy prowiant 1 x 120 os. …………………PLN …………………PLN 

13 Opłata klimatyczna 605 …………………PLN …………………PLN 

 

RAZEM …………………PLN 

 
 

IV. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 
 
Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi: 90 000,00  PLN 
 

V. INFORMACJE DODATKOWE 
 

1. Termin realizacji:   21 – 25 maja 2019 r. 
2. Warunki płatności: przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 
3. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert określonej w pkt. VIII ogłoszenia 
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VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
Oferta musi zawierać co najmniej:  
 

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 tabeli 

z pkt. III 
4. Informacje, o których mowa w pkt. V 
5. Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
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 następującymi kryteriami: 

1. Cena – waga: 50 % 

liczba punktów  = (Cmin/Cbad)waga kryterium 

gdzie:  

Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej 

Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 
 

2. Ilość zorganizowanych międzynarodowych konferencji naukowych dla min.  80 uczestników  
w ciągu ostatnich 5 lat (minimum 2) - 20% 

liczba punktów  = (Kbad/Kmax)20 

gdzie:  

Kbad – liczba konferencji podana w ofercie badanej 

Kmax – liczba konferencji najwyższa spośród wszystkich ofert  
 

3. Liczba pisemnych referencji  wystawionych do wymienionych w pkt. 2 konferencji - 30%  

liczba punktów  = (Rbad/Rmax)30 

gdzie:  

Rbad – liczba referencji podana w ofercie badanej 

Rmax – liczba referencji najwyższa 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: Malgorzata.Kac@ifj.edu.pl, w terminie 
7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia tj. do  15/03/2019 r. do godz. 12:00  (liczy się data 
wpływu do Zamawiającego) 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 

mailto:Malgorzata.Kac@ifj.edu.pl
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IX. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnieniu postępowania Zamawiający prześle 
za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. 
 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), adres: 31-342 Kraków, 
ul. Radzikowskiego 152, telefon: (+ 48 12) 662 80 00; faks: (+ 48 12) 662 84 58, adres strony 
internetowej: www.ifj.edu.pl; 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w IFJ PAN możliwy jest w następujący 
sposób: e-mail: dpo@ifj.edu.pl, telefon: (+ 48 12) 662 80 80; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej 
oraz o finansach publicznych;  

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy, a po jej 
zakończeniu przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie 
z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w IFJ PAN; 

f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
warunkiem koniecznym do ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 
konsekwencją niepodania określonych danych będzie nie uwzględnienie złożonej oferty w 
postępowaniu;  

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nie 
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego);   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

i) nie przysługuje Pani/Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
 

 ………..………………………………….…………………………………… 
                                                                              (podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie) 


