www.blizejdostepnosci.pl

Kraków, dnia 19 czerwca 2019 r.
Protokół postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności o udzielenie
zamówienia Nr zamówienia: 2/2019/BD/FIRR

z wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonawcę dostępnej dla osób z
niepełnosprawnościami usługi wynajęcia sali szkoleniowej z niezbędnym
wyposażeniem technicznym, organizacji cateringu (obejmującego przerwy kawowe,
obiady i kolację) oraz zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników/-ek i
trenerów/-ek szkoleń przeprowadzanych w ramach Projektu „Bliżej dostępności”

Projekt „Bliżej dostępności” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II.
Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa
Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania
przestrzennego.
1.

Zamawiający

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków
2.

Numer postępowania

2/2019/BD/FIRR z dn. 10.06.2019
3.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami usługa
wynajęcia sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem technicznym, organizacji
cateringu (obejmującego przerwy kawowe, obiady i kolację) oraz zapewnienie
noclegów ze śniadaniem dla uczestników/-ek i trenerów/-ek szkoleń
przeprowadzanych w ramach Projektu „Bliżej dostępności”.
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Sposób upublicznienia zapytania ofertowego

4.

www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl (nr 19375).
www.blizejdostepnosci.pl
5.

Otrzymane oferty

Nr.
Firma (nazwa)
oferty lub nazwisko
SD Company
1
Sara Dewerenda
2
InterHouse 21
sp. z o.o.,
3
Hotel Orient

4
6.

UpHotel sp. z
o.o.

Adres

Data wpływu

42-300 Myszków

14.06.2019

31-201 Kraków
ul. Bratysławska 2
Ul. Sołtysowska 25B, 31589 Kraków

17.06.2019

Ul. Solna 4, 58-500 Jelenia
Góra

18.06.2019

18.06.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu
a)

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
(brak powiązań osobowych i kapitałowych)

Wszyscy Wykonawcy zawarli w ofertach oświadczenie o posiadaniu uprawnień do
wykonywania określonej działalności
Wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem
technicznym (w tym zgodnie z ust. 6) i osobami zdolnymi do
wykonania zamówień.
InterHouse 21 sp. z o.o., – dokonano audytu obiektu pod względem dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami. Hotel spełniał w pełni kryterium dostępu. Załącznik
nr
b)

Pozostali Wykonawcy zawarli w ofertach oświadczenie o dysponowaniu
potencjałem technicznym (w tym zgodnie z ust.6) i osobami zdolnymi do
wykonywania zamówień.
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c)

Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonania zamówienia.

Wszyscy Wykonawcy zawarli w ofertach oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia
d)

Brak powiązań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między 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:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub
spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wszyscy Wykonawcy zawarli w ofertach oświadczenie o braku powiązań z
Zamawiającym
e)

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów
prawa

Wszyscy Wykonawcy zawarli w ofertach oświadczenie o nie podleganiu
wykluczeniu z postepowania na podstawie przepisów prawa.
f)

Dysponują obiektem hotelu, salą szkoleniową, jadalnią,
pomieszczeniami sanitarnymi, np. łazienką oraz co najmniej dwoma
pokojami dostosowanymi do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (w tym osób poruszających
się na wózkach).
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InterHouse 21 sp. z o.o., – dokonano audytu obiektu pod względem dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami. Hotel spełniał w pełni kryterium dostępu. Załącznik
nr 2
Pozostali Wykonawcy zawarli w ofertach oświadczenie o posiadaniu obiektu
dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
7.

Ustalenia na tym etapie oceny

InterHouse 21 sp. z o.o. Oferta spełnia warunki udziału w postępowania oraz jest
zgodna z treścią zapytania ofertowego. Przekazana do oceny punktowej
SD Company Sara Dewerenda Oferta spełnia warunki udziału w postępowania
oraz jest zgodna z treścią zapytania ofertowego. Przekazana do oceny punktowej
Hotel Orient Oferta spełnia warunki udziału w postępowania oraz jest zgodna z
treścią zapytania ofertowego. Przekazana do oceny punktowej
UpHotel sp. z o.o. Oferta spełnia warunki udziału w postępowania oraz jest zgodna
z treścią zapytania ofertowego. Przekazana do oceny punktowej
8.

Wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny i sposób
przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie
danego kryterium
a) Cena (waga kryterium: 90 pkt)

Kryterium oceniane według wzoru:
Ck = (Cmin/C) x 90
Ck – punktacja badanej oferty w kryterium Cena brutto usługi
Cmin – najniższa cena szacowana spośród ważnych ofert
C – cena szacowana badanej oferty (wiersz 5. z tabeli z Formularza oferty)
L.P.
Nazwa
Sposób obliczania
Liczba pkt
pkt
SD Company Sara
1
(75405/89130)x90
76,14
Dewerenda
InterHouse 21 sp. z o.o.,
2
(75405/75405)x90
90,00
Geovita
3
(75405/91080)x90
74,51
UpHotel sp. z o.o.
4
(75405/75560)x90,
89,82
b)

Aspekty społeczne – kryterium premiujące (waga kryterium: 10 pkt)
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Dk – punktacja badanej oferty w kryterium Aspekty społeczne:
10
- w przypadku zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością na umowę o
pracę na co najmniej pół etatu,
0
- w pozostałych przypadkach.
L.P.
1
2
3
4
c)

Nazwa
SD Company Sara
Dewerenda
InterHouse 21 sp. z o.o.,
Geovita
UpHotel sp. z o.o.

Przyznane pkt
0

Liczba pkt
0

0
1
0

0
10
0

Punktacja końcowa

Pk = Ck+Dk
Pk – punktacja końcowa
Ck – punktacja w kryterium Cena brutto usługi
Dk – punktacja w kryterium Aspekty społeczne
L.P.
1
2
3
4

Nazwa
SD Company Sara Dewerenda
InterHouse 21 sp. z o.o.,
Geovita
UpHotel sp. z o.o.

Liczba pkt
76,14
90,00
84,51
89,82

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Firmy:
InterHouse 21 sp. z o.o.,
Liczba uzyskanych punktów: 90
Cena dla liczby szacowanej (PLN, brutto) – 75405,00 PLN
Uzasadnienie: Oferta ta uzyskała najwyższą punktację.
9.

Osoba/-y wykonująca/-e w imieniu Zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny
ofert.

Agata Szal:
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Aleksander Waszkielewicz:
Artur Then:

10. Data sporządzenia protokołu
24 czerwca 2019 r.

11. Podpis/-y Zamawiającego
Podpisy członków komisji oceny ofert :

1. Agata Szal
2. Artur Then

24.06.2019 r. Aleksander Waszkielewicz
(data i podpis osoby
reprezentującej Zleceniodawcę)

Załączniki:
1.
Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego.
2.
Złożone oferty:
a. SD Company Sara Dewerenda
b. InterHouse 21 sp. z o.o.
c. Geovita
d. UpHotel sp. z o.o.
3.
Załącznik nr 2
4.
Oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty,
podpisane przez:
a. Zamawiającego,
b. Osobę/-y wykonującą/-e w imieniu Zamawiającego czynności związane z
procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert,
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a także realizacją lub ewentualnymi zmianami umowy, która zostanie
zawarta z wybranym wykonawcą:
i. Agata Szal,
ii. Artur then,
iii. Aleksander Waszkielewicz,
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