Zapytanie ofertowe w ramach projektu pn.
„IS_GENDER Equality_TIME – Information Sysytems to enhance awareness about
gender equality in industrial sectors”
IS_GENDER Equality_TIME - Systemy informacyjne w celu zwiększenia
świadomości na temat równouprawnienia płci w sektorach przemysłowych.
ZAMAWIAJĄCY:
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
ArcelorMittal Poland S.A.
Adres korespondencyjny:
ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków
Siedziba:
ul. Tadeusza Sendzimira 1, KRAKÓW
Zapraszamy do składania ofert na wykonanie następujących usług:
 zapewnienie noclegów dla 40 uczestników konferencji i 1 eksperta
 wraz z całodziennym wyżywieniem dla 50 uczestników konferencji i 1 eksperta
 wynajem sali konferencyjnej (2 dni)

Termin składania ofert

14 czerwca 2021 godz. 15.

Miejsce i sposób
składania ofert

1. Elektronicznie na adres:
jozef.kawula@arcelormittal.com, z tematem e-maila:
Oferta w postępowaniu IS_GENDER Equality_TIME
2. Pocztą, w formie pisemnej, na adres: ul. Tadeusza
Sendzimira 1, 31-752 Kraków z dopiskiem na
kopercie: Oferta w postępowaniu IS_GENDER
Equality_TIME
Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna
posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było
odesłać w przypadku stwierdzenia opóźnienia w
złożeniu oferty.
Sposób składania ofert:

1. Oferta sporządzona w j. polskim
2. Oferta musi zawierać, co najmniej:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę
Wykonawcy numery NIP oraz REGON Wykonawcy,
b) aktualny wydruk z KRS lub CEiDG (w przypadku
firm)
3. Wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego,
4. Cena oferty powinna być wyrażona w EURO,
5. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postępowania,
6. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną
należy
przesłać
skany
ww.
dokumentów.
7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają
wyłącznie Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
żądać od Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie
terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert jak również wezwać do uzupełnienia o
wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
przypadku braku ich złożenia lub gdy zawierają błędy.
Brak oświadczeń i dokumentów jest podstawą do
wykluczenia Wykonawcy.
9. Oferta, oświadczenia i wszystkie dokumenty
wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.
10. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez
pełnomocnika,
należy
dołączyć
dokument
potwierdzający uprawnienie do złożenia oferty w
imieniu Wykonawcy.
11.Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z
niniejszym Zapytaniem ofertowym, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona. Wykonawca może nie wyrazić
zgody na poprawienie omyłki w złożonej przez niego
ofercie.

Adres e-mail, na który
należy wysłać ofertę

jozef.kawula@arcelormittal.com

Osoba do kontaktu w
sprawie ogłoszenia

Koordynator Projektu Józef Kawula W-ce
Przewodniczący

Opis przedmiotu
zamówienia/
Cel zamówienia

Tel. 604 180 299
Usługa realizowana w ramach projektu
"Systemy informacyjne w kierunku zwiększenia
świadomości na temat równości płci w sektorach
przemysłowych" - realizowanego przez Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy Pracowników
ArcelorMittal Poland S.A. wraz z Małopolskim
Związkiem Pracodawców LEWIATAN.
Projekt ma na celu poprawę równowagi pracy i
równouprawnienia płci, nie tylko w ramach zakładów
przemysłowych ale również w instytucjach i
organizacjach wzmacniających dialog społeczny i
służących jako wsparcie dla równości płci i warunków
równowagi pracy. Projekt ma dostarczyć narzędzia i
platformy, które można łatwo zastosować dla innych
sektorów, dla instytucji w celu wspierania dialogu
społecznego w tych tematach, ma promować
uczestnictwo i szkolenie kobiet w tych sektorach w celu
uczestnictwa w tych instytucjach w ramach krajowych
strategii, systemów i polityk, wspierających równowagę
między życiem zawodowym a prywatnym oraz polityki
równości płci.
Potrzebne są także nowe kluczowe reakcje na wyzwania
gospodarcze i demograficzne, przed którymi stoi
Europa, takie jak wdrożenie polityki godzenia życia
zawodowego z prywatnym. Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia dla wszystkich jest zatem
niezbędne dla zwiększenia spójności w całej Europie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
zapewnienie noclegów dla uczestników konferencji
końcowej i eksperta wraz z całodziennym cateringiem
oraz wynajem Sali konferencyjnej na 2 dni:
1 nocleg dla 40 uczestników i 1 eksperta (łącznie 41
noclegów)
noclegi w pokojach jedno lub wieloosobowych do
pojedynczego wykorzystania
standard hotelu na poziomie 3*;

Wyżywienie całodzienne dla 51 osób podczas 2 dni:
1 dzień konferencji: śniadanie, kawa + przekąski, obiad,
kawa + przekąski, kolacja;
2 dzień konferencji: śniadanie, kawa + przekąski, obiad
Sale konferencyjna:
1 sala dla grupy 50 osobowej (2 dni)
8 godzin dziennie w trakcie dwóch dni
Planowany termin konferencji:
22 czerwca 2021
Miejsce realizacji: woj. małopolskie
UWAGA:
Oferent musi w swojej ofercie uwzględnić obowiązujące
procedury bezpieczeństwa, wynikające z zagrożenia
epidemiologicznego.

Kategoria ogłoszenia
Miejsce realizacji
zamówienia

Usługi

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV
Dodatkowe przedmioty
zamówienia

woj. małopolskie

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji II KW 2021
zamówienia
Uwaga:
Termin realizacji usługi może zostać zmieniony (za
zgodą Zamawiającego) z powodu uzasadnionych
przyczyn zgłoszonych przez Wykonawcę lub
Zamawiającego,
spowodowanych
trudnościami,
wynikającymi z epidemii lub innych okoliczności
niemożliwych do przewidzenia na etapie ogłoszenia i
podpisywania umowy o realizację zamówienia, w tym
również w przypadku wydłużenia okresu realizacji
projektu, jednak nie może przekroczyć okresu realizacji
projektu.

Uprawnienia do
wykonywania określonej
działalności lub
czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w
Załączniku nr 1 - Formularzu Ofertowym

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
(osoby lub firmy), którzy: posiadają niezbędną wiedzę,
kwalifikacje i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli:
1) Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (Załącznik nr 1 Formularz
Ofertowy).

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować potencjałem
technicznym zapewniającym wykonanie przedmiotu
zamówienia - Warunek ten Zamawiający uzna za
spełniony,
jeżeli
Wykonawca
oświadczy
o
dysponowaniu potencjałem technicznym, niezbędnym
do wykonania zamówienia (Załącznik nr 1 Formularz
Ofertowy)

Osoby zdolne do
wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których
mowa w pkt Wykluczenia.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie w
Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i
finansowa

Zamawiający znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli
Wykonawca dostarczy oświadczenie, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera
wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego. Umowa zostanie zawarta na podstawie
złożonej oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega, iż może zamknąć
postępowanie na każdym etapie, bez dokonania wyboru
oferty najkorzystniejszej, bez konieczności podania
przyczyny.
W
tym
przypadku
Zamawiający
niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty.
3. Wszelkie koszty, związane z wykonywaniem
zamówienia ponosi Wykonawca np. koszty dojazdu na
miejsce wykonywania usługi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym zastosowanie znajdują przepisy
kodeksu cywilnego oraz postanowienia Umowy o
dofinansowanie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z
oferentami w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy
wielkość
środków
przeznaczonych
przez
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych ale dopuszcza składanie ofert przez
konsorcja

Warunki zmiany umowy Zmiana umowy może być dokonana w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły
wyższej lub działania osób trzecich, a w szczególności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji
przedmiotu umowy;
2) wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot.
prac, których wykonanie stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;
3) przedłużono/zmieniono okres realizacji zamówienia
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają
Lista
dokumentów/oświadczeń dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania:

wymaganych od
Wykonawcy

Zamówienia
uzupełniające

OCENA OFERTY
Kryteria oceny i opis
sposobu przyznawania
punktacji

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie
następujących
oświadczeń
i
dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, tj.:
a) wypis z KRS lub CEiDG - nie dotyczy osób
indywidualnie składających ofertę,
b) wypełniony Formularz Ofertowy, stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, w
tym:
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wszystkich
warunków udziału w postępowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postępowania, zawarte w
Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego Zapytania ofertowego,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt należy
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. W
przypadku składania oferty w formie elektronicznej
należy przesłać je w formie skanu.
Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje zamówień
uzupełniających, jednak nie wyklucza ich w przypadku,
gdyby były konieczne do osiągnięcia celu założonego w
projekcie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych, ocenie podlegać będzie cena ogólna za
realizację zamówienia.
Cena za realizację zamówienia łącznie - waga 100%,
Maksymalna możliwa do uzyskania ocena wynosi
łącznie 100 punktów
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na
podstawie uzyskanej oceny w oparciu poniższy wzór:
Ocena= (C min brutto / C bad oferty) × 100
gdzie:
Ocena - liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C min brutto - cena brutto najtańszej oferty,
C badanej oferty - cena brutto badanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczonych
w oparciu o ustalone kryteria. Stosowanie
matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi
podstawową zasadę oceny ofert.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty po
negocjacjach, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed
wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia na rzecz Zamawiającego lub
wykonując je nienależycie, chyba, że było to
następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności;
b) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed
wszczęciem postępowania odstąpili od podpisania
umowy z Zamawiającym;
c) Wykonawców w stosunku, do których otwarto
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu;
e) Wykonawców, którzy nie złożyli Oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających
spełnianie tych
warunków;
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe
informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
g) Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

2. Wykluczeniu podlegają również Wykonawcy
osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym, w
szczególności poprzez:
a) posiadanie, co najmniej 10 % udziałów
Zamawiającego;
b) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego,
prokurenta,
pełnomocnika
Zamawiającego;
c) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli z osobami, o których mowa w lit. b)
powyżej.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej,
Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, w Formularzu
ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania Ofertowego.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę
o wykluczeniu z postępowania o udzielenie
Zamówienia, podając uzasadnienie.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy

