Protokołu z procedury o udzielenie zamówienia
Lp
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Zamawiający

Fundacja Startup Hub Poland
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Nazwa
zamówienia

Usługi hotelarskie
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Wartość
szacunkowa
zamówienia

Poniżej 50 tysięcy PLN
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Przedmiot
zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia planowane jest udostępnienie pokoi hotelowych wraz ze śniadaniem dla max.
24 osób (nie mniej niż 15), przy czym każda z osób nocujących będzie mogła wykorzystać 14 dni
kalendarzowych w ramach zamówionej usługi.
Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia:
1. Lokalizacja: Warszawa
2. Termin: 14.01.2019 r. - 28.02.2019 r.
3. Standard ośrodka konferencyjnego/hotelu: odpowiadający co najmniej standardowi 2-gwiazdkowemu, w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017, poz.2166 z późn.zm.).

Obiekt powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Miejsce z możliwością dogodnego dojazdu środkami transportu publicznego od dworca PKP Warszawa
Centralna. Wszystkie usługi (gastronomiczne i noclegowe) powinny być świadczone w jednym
ośrodku/kompleksie.
5. Planowana liczba uczestników szkolenia: max. 24 osoby (nie mniej niż 15)
6. Zakwaterowanie
Pokoje jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości uczestników korzystających z noclegów oraz biorących udział w
szkoleniu, najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi. W tym celu Zamawiający
prześle Wykonawcy zamówienie jednostkowe oraz listę uczestników korzystających z noclegów i biorących
udział w szkoleniu. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie tylko za liczbę uczestników zgodną z przekazaną listą.
7. Wyżywienie.
- Śniadanie - w formie zimnego oraz ciepłego bufetu składające się przynajmniej z pieczywa, masła, twarożku,
dżemu, wyboru serów i wędlin, min. jednego dania gorącego (typu jajecznica, parówki itp.), wyboru świeżych
warzyw i owoców, kawy, herbaty, śmietanki do kawy, soków, wody.
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Kluczowe daty
do
przeprowadze
nia
postępowania

04 stycznia 2019 - publikacja zapytania
11 stycznia 2019 - zakończenie terminu ważności zapytania
14 stycznia 2019 - otwarcie ofert
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Kryterium
oceny ofert

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium nr 1: Waga - 100%
Cena za zakwaterowanie 1 osoby podczas jednej doby hotelowej
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą

metodologią:
Przez kryterium „Cena za zakwaterowanie 1 osoby podczas jednej doby hotelowej” Zamawiający rozumie
określoną przez Oferenta cenę aż ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami ze strony Wykonawcy.
Ocena w ramach kryterium „Cena za zakwaterowanie 1 osoby podczas jednej doby hotelowej” (Kc) będzie
obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / Co*100%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena
Co – cena zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena za zakwaterowanie 1 osoby podczas jednej doby
hotelowej”
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego
zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do
przedmiotu zamówienia.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę/oferty, która spełni wszystkie
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów
w ocenie końcowej.
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Złożone oferty

Poniżej wymienione oferty spełniają kryteria postawione w przedmiocie zapytania oraz wszystkie warunki działu:
Oferta nr 1 - Hotel Roko
Oferta nr 2 - Hotel ATOS
Oferta nr 3 - Wishtotravel

Oferta nr 4 - Hotel Holiday Park
Oferta nr 5 - IBIS Warszawa Stare Miasto
Oferta nr 5 - SD Company/hotel fort
Oferta nr 6 - Hotel Ibis Warszawa Centrum
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Ocena
złożonych
ofert.

Oferta nr 1 : dyskwalifikacja na etapie formalnym. Cena przez oferenta była wystawiona jako ogólna.
Oferta nr 2 : Kc = 99/99*100%*100= 100 pkt
Oferta nr 3 : Kc = 99/159*100%*100 = 62,26 pkt
Oferta nr 4 : Kc = 99/148*100%*100= 66,89 pkt
Oferta nr 5 : dyskwalifikacja na etapie formalnym. Cena przez oferenta była wystawiona jako ogólna.
Oferta nr 6 : Kc = 99/108*100%*100 = 91,67 pkt
Ocena w ramach kryterium „Cena za zakwaterowanie 1 osoby podczas jednej doby hotelowej” (Kc) została
obliczona na podstawie następującego wzoru:

Kc = Cn / Co*100%*100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena
Co – cena zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena za zakwaterowanie 1 osoby podczas jednej doby
hotelowej”
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Wybrana
Oferta

Spośród ważnych ofert, Oferta nr 2 Hotel Atos jest uznana za najkorzystniejszą , która spełnia wszystkie
wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę w 100
punktów.
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Skład Komisji

Maciej Sadowski, Kierownik Projektu

Oceniającej
Oferty

Alona Kozyr, Kierownik Administracyjny

...................................................
(data sporządzenia protokołu)

...........................................................
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

