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. Badania toksykologiczne

. Badania ekotoksykologiczne
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badania pozostaloŚci, badania zachG
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KONCESJA MSWiA
nr B - 036/2003

Nr J-753/8/20'18

|NSTYTUT PRZEMYSŁU oRGANlczN EGo
03-236 Warszawa
e-mail : ipo@ipo.waw.pl

ul. Annopol 6
www.ipo.waw.pl

tel. +48 228111231
fax +48 228110799

Polslta

Warszawa, 16-01 -2019 r.

cRZP/tPOtEPt1t2019

zAPRoszENlE Do zŁoŻENlA oFERTY W PosTĘPoWANlU

o Wańości szacunkowej nie przeklacząącej progu stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamóWień publicznych (t. j. Dz' U' z2018 r.

poz. 1986 z poż. zm) określonego W ań. 4 pkt 8) numer sprawy
cRZP/IPolEPI112019, nazwa zadania: Usługi W zakresie organizacji
konferencji.

W związku z planowanym zakupem usługi lnstytut Przemysłu organicznego
prosi o przedstawienie oferty cenowej W następującym zakresie:

Pzedmiotem niniejszego zapytania jest organizacja Konferencji IPOEX
2019 w Beskidzie Sląskim :

Wymaganla Zamawiającego:
Pokoje:
- 40 pokoi jednoosobowych lub 2 osobowych

wykorzystania, 30 pokoi dwuosobowych;
- pokoje (o standardzie odpowiadającym min.

Wyposazone W pełny Węzeł sanitarny' TV, telefon,
bezprzewodowy;

Wyżywienie dla uczestników konferencj i :

- śniadanie W formie ,,szwedzkiego Stołu'' w dniach 18 i 19.06.2019;
- obiad w formiedań senłowanych w dniach 17 - 19.06.2019 - zupa w

wazach,2 rodzĄe mięsa lub mięso i ryba, bufet sałatkowy, bufet z napojami;
_ uroczysta kolacja z oprawąmuzYczną w dniu 'l7.06.20'|9 _ składająca się

z lampki musującego białego wina na powitanie, przystawki' 2 dań gorących
obiadowych, deseru, zimnej płyty w formie bufetu, min. 3 sałatek, napoi
gazowanych, sokÓw, w iloŚci 0,25l /os., Woda, kawa, herbata + dodatki _bez
ograniczeń

- kolacja grillowa z oprawą muzYczną w dniu 18.06.2018 zorganizowana W

zadaszonym miejscu - składająca się z dań grillowych seruowanych - 5 dań
mięsnych, kapusta, 2 sałatki, chleb ze smalcem, chleb z bryndzą, 3 napoje
chmielowe 0,5l/os., herbata' woda mineralna. W powyzszym wyŻywieniu
będzie koniecznośÓ zagwarantowania posiłków Wegetariańskich dla 3 osob.

-trzy przerwy kawowe (kawa, herbata, soki, woda mineralna, ciasteczka).
Sala konferencyjna dla 120 osób, ustawienie kinowe, Wyposazona W

klimatyzację, sprzęt multimedialny (projektor, nagłośnien|e). Dodatkowo dwie

do pojedynczego

trzem gwiazdkom)

bezpłatny internet



mniejsze sale konferencyjne do zorganizowania sesji posterowej (sala
wyposazona w stojaki) oraz spotkania konsorcjum.

Zagwarantowanie powierzchni wystawowej na rozstawienie 3 stoisk i

sekretariatu konferencji.
Hotel powinien posiadać parking strzeżony dla samochodów do dyspozycji

uczestn i kow konferencj i.

Dopuszczamy zakwaterowanie uczestników w co najwyżej dwóch
sąsiadujących ze sobą ośrodkach, o ile odIegłośó pomiędzy nimi nie jest
większa niż 150 m oraz spełniają one jako całośó powyższe wymagania.

wspolny Słownik Zamowień.

55120000 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000 - usługi restouracyjne i dotyczące podawania posiłków

Termin wykonania zamówienia. 17-19.06.2019 r.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie
niniejszego zamówienia'

lnformuję, Że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofeńami. Po
przeprowadzeniu negocjacji z firmą, która przedstawi najkozystniejszą ofeńę
zostanie podpisana umowa. od decyzji zamawiĄącego nie przysługują środki
odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena 1OO o/o

ostateczna cena, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy zostanie obliczona
na podstawie rzeczywistego obłożenia pokoi hotelowych olaz rzeczvwistej
konsumpcji i innych usług.

Miejsce i termin składania ofeń:
ofeńy naleŻy przesłać do dnia: 2019-01-23 do godz. 14.00 pocztą

elektroniczną na adres : lewandowska@ipo'waw'p|

osobami do kontaktow W sprawie niniejszego zapytania są:
Agnieszka Lewandowska, e-mail : lewandowska@ipo.waw.pl
Telefon : +48 603 300 428
w godzinach pracy zamawiĄącego : 9.00-14'00

Załącznikami do niniejszego zaproszenia :

formularz cenowy - Zał. Nr 1

oświadczenie - ZaŁ Nr 2
oświadczenie - Zał Nr 3

1.

2.
3.

ZasĘpca Oyrektora
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

oferujemy wykonanie usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego zawańymiw
zapytaniu ofeńowym CRzPllPolEPlll19 załącznąkwotę netto + VAT
codajekwotębrutto. ....(słownie: ....... )

(data i czytelny podpis wykonawcy)



ZałącznikNr 2

( P ieczęć fi rm owa wykon awcy)

oŚWADczENlE
Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie

organizacji konferencji oświadczam, że:

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
PZP,

b) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie arI' 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8
ustawy PZP.

2019 roku.

(pieczęĆ i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)



Załącznik Nr 3

oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne pzewidziane w art' 13 lub art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetvvazaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne
rozpoządzenie o ochronie danych) wobec osÓb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezpoŚrednio lub poŚrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Miejscowość ..'.'...............''...dnia 2019 roku.

(pieczęc i podpis osoby uprawnionejdo
składania oŚwiadczeń w imieniu Wykonawcy)

*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust' 4 lub art. 14 ust. 5 RoDo treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć
treść oświadczenia np. pnez jego vvykreślenie)


