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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE:

art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień pubflcznych
Znak sprawy
Tytuł postępowania

DIR 253-11119
Usługa kompleksowej obsługi grupy uczestników podczas warsztatów
w miejscowości Końskowola.

1. Zamawiający
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
ul. Pszczelińska 99, 05-840 Bnyinów

Nazwa
Adres

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami
imię i nazwisko
Telefon
e-mail

Leszek Żukowski
22 729 6634 do 38
Lzukowskicdr.goy.pl

ąOkreślenie przedmiotu zamówienia
2.1. Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień (CPy);
79952000-2 usługa w zakresie organizacji imprez.
Główny przedmiot:
—

Dodatkowe przedmioty:

55110000-4
55300000-3
55520000-1

—

—

—

hotelarskie usługi noclegowe,
usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,
usługi dostarczania posiłków

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(w tym warunki realizacji zamówienia, ewentualnie informacja o podziale zamówienia na części)
Przedmiotem zmówienia jest świadczenie kompleksowej usługi zapewnienia noclegu
i wyżywienia w formie śniadania, obiadu i kolacji oraz serwisów kawowych dla maksimum 20osobowej grupy uczestników warsztatów realizowanych w miejscowości Końskowola w ramach
operacji: „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy
i innowacji w rolnictwie” w dniach 29-30.08.2019r.
Usługi noclegowe wraz z usługą restauracyjną:
• Przedmiotem zamówienia jest świadczenie płatnych usług noclegowych w miejscowości
Końskowola dla maksimum 20 osób na 1 dobę (z dnia 29.08.2019r. na 30.08.2019r.) wraz z
usługą żywieniową w formie przygotowania i podania śniadania edno śniadanie w dniu
30. 08. 20 19r).
• Skład posiłku:
Sniadanie zorganizowane w formie bufetu szwedzkiego z dwoma daniami ciepłymi do wyboru (każde
danie min. 200g na osobę), w tym danie wegetariańskie, pieczywo mieszane, masło, wędliny min. 2
rodzaje, sery min. 2 rodzaje, warzywa sezonowe min. 2 rodzaje oraz napoje zimne, tj. woda mineralna
gazowana i niegazowana 300ml na osobę, soki owocowe min. 2 rodzaje i napoje gorące kawa i herbata
wraz z dodatkami (cukier, mleczko, cytryna itp.).
•
•
•
•
•

Usługa noclegowa na terenie miejscowości Końskowola, w pokojach 1 i 2 osobowych dla
maksimum 20 osób,
Minimalna liczba pokoi jednoosobowych 4,
Minimalna liczba pokoi dwuosobowych 8,
Pokoje powinny być wypDsażane w dostęp do Internetu, węzeł sanitarny WC, prysznic lub
wannę, zapewnienie ręczników łazienkowych,
Zapewnienie bezpłatnego parkingu dla osób nocujących obiekcie.
—

—

Usługa restauracyjna i dotycząca podawania posiłków;
• Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podanie obiadów i kolacii w miejscowości
Końskowola w trakcie Warsztatów dla maksimum 20 osób, które odbędą się w siedzibie
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Końskowola, ul. Pożowska 8 w
dniach 29 i 30 sierpnia 201 9r. zgodnie z poniższym harmonogramem:
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-

-

W dniu 29 sierpnia 2019r.: obiad dla 20 osób i kolacja dla 20 osób,
W dniu 30 sierpnia 2019r.: obiad dla 20 osób.

• Skład posiłku:
Obiad składający się z dwóch dań (zupa min. 300 ml na osobę, drugie danie danie mięsne min 150
g/osobę, dwa rodzaje dodatków skrobiowych np. ziemniaki. kasze, makarony, ryż min. 150 g. na osobę,
zestaw surówek min. 100 g. na osobę), napoje zimne, tj. woda gazowana i niegazowana 300 ml na
osobę, 2 rodzaje soków owocowych i napoje gorące kawa i herbata wrazi dodatkami (cukier, mleczko,
cytryna itp.).
-

Kolacja w formie bufetu szwedzkiego (zimny bufet, danie gorące) składająca się co najmniej z jednego
dania na ciepło (min. 300 g. na osobę), co najmniej z dwóch rodzajów pieczywa (jasne i ciemne), dwóch
rodzajów wędlin, sery 2 rodzaje, warzywa sezonowe min. 2 rodzaje oraz napoje zimne, tj. woda
gazowana i niegazowana 300 mi na osobę, 2 rodzaje soków owocowych i napoje gorące kawa i
herbata wraz z dodatkami (cukier, mleczko, cytryna itp.).
-

Serwis kawowy:
• Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podanie Serwisu kawowego w trakcie
Warsztatów dla maksimum 20 osób, które odbędą się w siedzibie Lubelskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Końskowola, ul. Pożowska 8 w dniach 29 i 30 sierpnia
2019r.,
• Serwis kawowy będzie podany dwa razy w dniu 29.08.2019r i raz w dniu 30.08.2019r.
Godzina podania serwisu będzie uzgodniona z Zamawiającym,
• Skład serwisu:
Kawa z ekspresu (min 200 mi/os), herbata (min 300 mi/os) wraz z dodatkami (cukier. mleczko, cytryna
itp.), woda mineralna gazowana i niegazowana (min 500 min/os), ciasto dwa rodzaje, ciasteczka
kruche, owoce krajowe (śliwki, jabłka lub gruszki) min 200 g na osobę.
-

29-30.08.2019r..

2.3. Termin realizacji zamówienia:

3 Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)
w tym opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

„

4. Kryteria oceny ofert
w tym ich waga i sposób przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
1.

Cena oferty—znaczenie: 80 punktów

Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana za cenę brutto, wg następującego wzoru:
najniższa oferowana cena
C

=

x80

—--—

cena badanej oferty
2.
3.

Dodatkowe danie ciepłe w ramach kolacji o gramaturze min. 150 g na osobę-10 punktów
w przypadku zaoferowani dodatkowego dania ciepłego.
Deser w ramach obiadu 10 punktów w przypadku zaoferowania deseru do obiadu.
—

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
5. Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert:
Miejsce składania ofert:

26 sierpnia 2019 roku, godz. 10.00.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ul. Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów, pokój 126 (sekretariat);
08:00 15:30.
godziny pracy sekretariatu:
—

Ofertę można złożyć:
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1)

e-mailem:, l.zukowski(Jcdr.goy.pl lub sekretariat(dcdr.goy.pl

2)

listownie na adres: Centrum Doradztwa Rolniczego W Brwinowie ul. Pszczelińska 99,
05-840 Brwinów, pokój 126 (sekretariat) (liczy się data wplynięcia do CDR Bnyinów) lub

3)

osobiście.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert
Termin otwarcia ofert:

26 sierpnia 2019 roku, godz. 10.30

Miejsce otwarcia ofert:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ul.
Pszczelińska 99, 05-840 Erwinów, pokój nr 203.

! 7. Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę należy sporządzić na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
Ofertę należy umieścićwzamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Oferenta,
z dopiskiem:
Oferta:
Usługa kompleksowej obsługi grupy uczestników podczas warsztatów w miejscowości
Końskowola
Znak sprawy: DIR 253-11/19
Nie otwierać przed 26 sierpnia 2019 roku, godz. 10.30.
W przypadku oferty przesłanej emailem należy załączyć skany wszystkich dokumentów z wyraźnym
podpisem.
W tytule maila należy wpisać:

Oferta:
Usługa kompleksowej obsługi grupy uczestników podczas warsztatów w miejscowości
Końskowola
Znak sprawy: DIR 253-11/19
1.

Na kompletna ofertę składała się nastęDuipce dokumenty:
1)
2)

Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

B. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Istotne postanowienia umowy
w tym warunki zmian umowy (jeżeli dotyczy)
L

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie o 30%,

w każdym dniu wykonania usługi, wówczas rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym
wykonaniem przedmiotu zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych
roszczeń. Informację w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 2 dni
roboczych przed terminem realizacji przedmiotu zamówienia;
pełny serwis gastronomiczny związany z wyżywieniem
zapewni
II. Wykonawca
tzn. przygotowaniem, obsługą kelnerską, nakryciem i dekoracją stołów, zapewnieniem zastawy
stołowej. Podczas śniadania nie dopuszcza się stosowania plastikowych lub papierowych
kubeczków, sztućców, talerzy itp.,
III. Serwis gastronomiczny musi być świadczony wyłącznie przy użyciu produktów spełniających
normy jakości produktów spożywczych oraz zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie
przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.),
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IV. Kary umowne:
Za odstąpienie Wykonawcy od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do
realizacji Umowy lub gdy zaniechał obowiązków wynikających z Umowy oraz w
pozostałych przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego,
Zleceniodawcy przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 2.000,00 zł (słownie
złotych: dwa tysiące 00/100).
2.

Za niewłaściwą realizację warunków Umowy, Zleceniodawca naliczy następujące kary
umowne w następujących przypadkach i wysokości:
1) za usługi restauracyjno/gastronomiczne niezgodne z wymaganiami punktu 2.2.
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:
a) pDdanie serwisu kawowego, obiadu, kolacji w godzinach niezgodnych
z przesłanym przez Zleceniodawcę harmonogramem 300,00 zł brutto (słownie złotych:
trzysta 00/100),
b) ogólny brak elementów składowych serwisów kawowych m.in. napojów, wypieków,
wody —300zł brutto (słownie złotych: trzysta 00/100),
c) menu obiadowe inne niż ustalone z Wykonawcą —500zł brutto (słownie złotych: pięćset
Do/100),
d) menu kolacyjne inne niż ustalone z Wykonawcą —500zł brutto (słownie złotych: pięćset
00/100),
2) za usługi noclegowe niespełniające wymagań punktu 1 szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia za każde brakujące miejsce noclegowe, bądź niespełnienie
wymagań wyposażenia pokoju -300zł brutto (słownie złotych: trzysta 00/1 00),
Strony zachowują możliwość dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego zastrzeżone kary umowne oraz odszkodowania na zasadach ogólnych
z innego tytułu niż wymienione powyżej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zleceniodawcy kar umownych i
należności z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
—

-

3.
4.

10. Przesłanki odrzucenia ofert
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) oferta została złożona po terminie składania ofert;
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
3) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
4) oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi
w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w
sprawie wyboru wykonawcy, chyba że osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym
postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy;
11. Pozostałe informacje
1) Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy
bez wyboru żadnej z ofert lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. W takim
przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego żadne roszczenie.
2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 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)
zwane dalej RODO, informuję, że:
1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/ Pana
danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego (zwanej dalej CDR”) z
siedzibą w Brwinowie (05-080) przy iiI. Pszczelińskiej;
2. w CDR wyznaczono inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym może się Pani/ Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e
mail: iodocdr.goy.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt.1;
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
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Odbiorcami PanU Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. B oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201 Br., poz. 1986), dalej ustawa Pzp”;
5. Panu Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czs trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/ Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. Posiada Pani! Pan:
• Na podstawie art. 15 R000 prawo dostępu do danych osobowych Panu Pana
dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
• Na podstawie art. 16 R000 prawo do sprostowania PanU Pana danych osobowych;
• Na podstawie art. 18 R000 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart.
18 ust. 2 RODO**;
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
PanU Pan, że przetwarzanie danych osobowych Panu Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Panu Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo przenoszenia danych osobowych, o których mowa wart. 20 RaDO;
• 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.
9. w odniesieniu do Panu Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
10. podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/ Pani
zobowiązany! a do ich podania a w konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralnością protokołu oraz jego
załączników;
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania danych 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.

4.

*

**

L.ą załączniki
1) Załącznik nr 1
2) Załącznik nr 2

—

—

Formularz oferty,
Oświadczenie Wykonawcy.

ZATWIERDZENIE
Data i podpis Dy”
Ą.

Oj. to/3
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