ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

Zakup usługi w zakresie oferty podróży służbowych, transportu i ubezpieczenia na 2 eventach
wymienionych w zapytaniu, realizowanych w I i II kwartale 2018 roku.
Usługa jest planowana w ramach Projektu Międzynarodowa promocja oferty produktowej firmy
Synerise S.A., która otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020. Oś priorytetowa 3. Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwie, Działanie 3.3. Wsparcie promocji
oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w
promocji marek produktowych - Go To Brand

Niniejsze postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na
lata 2014-2020.

Kraków dnia 26.01.2018

1. Zamawiający:
Synerise S.A.
ul. Podole 60, 30-394 Kraków
NIP: 679-30-93-292 KRS: 0000468034
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Kapitał Zakładowy: 262 800,00 PLN

Przedmiot działalności:
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
2. Osoba uprawniona do kontaktów:
Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i
proceduralnych: karolina.rowecka@synerise.com

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1 USŁUGI HOTELARSKIE
55.10.00.00-4 HOTELARSKIE USŁUGI NOCLEGOWE
60.00.00.00-8 USŁUGI TRANSPORTOWE (z wyłączeniem transportu odpadów)
63.51.50.00-2 USŁUGI PODRÓŻNE
66.51.00.00-8 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
79.99.70.00 USŁUGI ORGANIZOWANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 zagraniczne podróże służbowe dla pracowników Firmy
Synerise S.A. w okresie od od stycznia do czerwca 2018 roku.
Wyjazdy będą organizowane w ramach Projektu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –
Go To Brand nr POIR.03.03.03-12-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Organizacja podróży służbowych będzie
obejmowała transport i ubezpieczenie osób oraz zakwaterowanie podczas:

4.1 Udział w targach World Data Center, LONDON
Data targów: 21.03.2018 - 22.03.2018
Data podróży: 20.03.2018 - 23.03.2018
Ilość dni na miejscu : 4

Liczba noclegów: 3
Liczba Pracowników: 3

4.2 Udział w targach IOT w San Francisco, USA
Data targów: 14.05.2018 - 17.05.2018
Data podróży: 13.05.2018 - 18.05.2018
Ilość dni na miejscu : 6
Liczba noclegów: 5
Liczba Pracowników: 3

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
5.1 NOCLEGI
Wykonawca odpowiada za zapewnienie noclegu pracowników Firmy Synerise Sp. z o.o. w okresie
odbywania się targów oraz misji gospodarczych, które będą przypadać na I i II kwartał 2018 roku.
Zamawiający zastrzega, że terminy eventów mogą ulec zmianie w przypadku zmian ze strony
organizatorów eventów. Liczba wyjazdów, noclegów oraz pracowników nie ulegną zmianie.
Wykonawca dokona rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych dla uczestników wizyt w obiekcie
spełniającym standardy co najmniej trzygwiazdkowy, zlokalizowanym w odległości nie większej niż 40
minut jazdy autokarem/ busem od miejsc, w których zaplanowane są spotkania w ramach targów.
Lokalizacja targów to:
•

Udział w targach World Data Center, LONDON

•

Udział w targach IOT w San Francisco, USA

Zakwaterowanie uczestników odbędzie się w pokojach jednoosobowych.

•

Pokoje dla osób niepalących, z węzłem sanitarnym, wyposażone w WiFi.

•

Podczas każdej wizyty studyjnej wszyscy uczestnicy danej wizyty studyjnej muszą być
zakwaterowani w tym samym obiekcie.

•

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

wszelkie

stwierdzone

świadczonych usług ujawnione przez organy kontrolne oraz Zamawiającego.

nieprawidłowości

•

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez korzystających z
zakwaterowania.

•

Zamawiający nie pokrywa kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych
wykonywanych z pokoi hotelowych przez osoby zakwaterowane.

•

Zamawiający nie pokrywa również kosztów związanych np. z udostępnieniem w pokojach
mini baru lub płatnej telewizji.

5.2 UBEZPIECZENIE
Wykonawca

zobowiązany

jest

do

ubezpieczenia

pracowników

Firmy

Synerise

Sp.

zo.o.

uczestniczących w targach na czas podróży (w obie strony) i czas pobytu (zgodnie ze specyfikacją
podróży służbowych, pkt. IV)
Polisa ubezpieczeniowa dla każdego uczestnika obejmować musi, w szczególności:
- polisa musi obejmować koszty leczenia (KL), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) w ramach którego pracownik otrzyma odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu
poniesiony w czasie zagranicznej podróży
-

w ramach

polisy ubezpieczyciel będzie zobowiązany do poniesienia lub refundacji kosztów

poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, kosztów związanych z pobytem w
placówce medycznej, transportem medycznym a także wydatków poniesionych na zakup
niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

5.3 TRANSPORT ELEMENTÓW STOISKA
Wycena obejmuje transport lotniczy materiałów promocyjnych i elementów stoiska - które będą
ważyły maksymalnie ok. 200 kg. Usługa transportu będzie obejmowała przelot materiałów podczas
targów w Londynie i USA. Transport materiałów będzie się odbywał z Krakowa do miejsca
docelowego targów.
Zleceniodawca

zastrzega

sobie

prawo

do

ewentualnego

zmniejszenia

liczby

materiałów

promocyjnych.

5.4 TRANSPORT LOTNICZY
Zakres zlecenia obejmuje zorganizowanie:

•

jednego lotu dla 3 osób do Londynu z Krakowa z uwzględnieniem przylotu na miejsce w
20.03.2018 i i wylotu w dniu 23.03.2018.

•

jednego lotu dla 3 osób do USA z Krakowa z uwzględnieniem przylotu na miejsce w
13.05.2018 i wylotu 19.05.2018.

5.5 DOKŁADNY OPIS
I. Udział w targach World Data Center, LONDON
Data: 21.03.2018 – 22.03.2018
Liczba osób reprezentujących – 3
Ilość dni – 4
Transport - samolot, klasa ekonomiczna
Zakwaterowanie, hotel, 3 noclegi
Transport materiałów - do maksymalnie 200 kg.

Ubezpieczenie:

•

zapewnienie ubezpieczenia ( polisy) dla 3 osób podczas podróży oraz pobytu

•

polisa musi obejmować koszty leczenia (KL), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)w ramach którego pracownik otrzyma odszkodowanie za trwały uszczerbek
na zdrowiu poniesiony w czasie zagranicznej podróży

•

w ramach polisy ubezpieczyciel będzie zobowiązany do poniesienia lub refundacji kosztów
poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, kosztów związanych z
pobytem w placówce medycznej, transportem medycznym a także wydatków poniesionych na
zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

II. Udział w targach IOT w San Francisco, USA
Data: 14.05.2018 – 17.05.2018
Liczba osób reprezentujących – 3
Ilość dni – 6
Transport - samolot, klasa ekonomiczna
Zakwaterowanie, hotel, 5 noclegi
Transport materiałów - do maksymalnie 200 kg.

Ubezpieczenie:

•

zapewnienie ubezpieczenia ( polisy) dla 3 osób podczas podróży oraz pobytu

•

polisa musi obejmować koszty leczenia (KL), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW)w ramach którego pracownik otrzyma odszkodowanie za trwały uszczerbek
na zdrowiu poniesiony w czasie zagranicznej podróży

•

w ramach polisy ubezpieczyciel będzie zobowiązany do poniesienia lub refundacji kosztów
poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, kosztów związanych z
pobytem w placówce medycznej, transportem medycznym a także wydatków poniesionych na
zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji umowy i współpracy do 30.06.2018 r.
7. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Do uzgodnienia
8. KRYTERIA OCENY OFERTY
Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie kryteriów podanych
poniżej. Ocenie podlegają wszystkie elementy łącznie. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
na najwyższą liczbę punktów zostanie ogłoszony zwycięzcą postępowania. Wyszczególnione kryteria
znajdują się poniżej.

A) Zasada oceny kryterium Ceny – 50 pkt
Kryterium ceny zostanie wyliczone według wzoru: (C min: C n) x 100 x 50%
Gdzie: C min - najniższa Cena brutto spośród ofert nie odrzuconych
Gdzie C n – Cena brutto ocenianej oferty gdzie 1 % = 1 pkt
B) Zasada oceny kryterium Bezpieczeństwa - 30 pkt
•

ubezpieczenie transportu i przewożonych materiałów oraz osób - 20 pkt

•

ubezpieczenie osób podróżujących w ramach projektu - 10 pkt

C) Zasady oceny kryterium transportu - 20 pkt

•

Transport osób w dwie strony na podane w zapytaniu targi, zgodnie z podanymi datami –
10pkt

•

Transport materiałów reklamowych w dwie strony na podane w zapytaniu targi zgodnie z
podanymi datami – 10 pkt

Zasady oceny kryterium cena - 10 pkt
Sposób przyznawania punktów poszczególnym ofertom:
100% = 100 pkt.

9. CZAS, MIEJSCE I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA WARUNKÓW ZAPYTANIA
Niniejsze ogłoszenie dostępne jest od dnia 26.01.2018 na stronie internetowej zamawiającego:
www.synerise.com oraz na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

10. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 5.02.2018 w formie:

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego w godzinach 9:00 – 17:00
1. Pocztą tradycyjną na adres Synerise S.A. ul. Podole 60, 30-394 Kraków z dopiskiem Karolina
Rowecka

2. Pocztą elektroniczną na adres: karolina.rowecka@synerise.com

Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi najpóźniej dnia 7.02.2018

11. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY
Odrzuceniu podlegają oferty:

•

niespełniające wymagań określonych w warunkach zapytania ofertowego, w szczególności
niekompletne bo nie zawierające wszystkich pozycji niezbędnych do realizacji ww.
przedmiotu zapytania ofertowego

•

których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

•

które zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zapytania ofertowego

•

które zostały zgłoszone po wyznaczonym terminie - ofertę zwraca się wówczas wykonawcy
bez jej otwierania

•

nie zawierające wymaganych dokumentów lub oświadczeń Wykonawcy, w których brakujące
dokumenty lub oświadczenia pomimo wezwania Zamawiającego nie zostały uzupełnione
przez Wykonawcę w terminie określonym w wezwaniu

•

nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści

12. POZOSTAŁE INFORMACJE, PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA WYKONAWCÓW
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania
pomiędzy składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w
imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego
zapytanie ofertowe 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 5% 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.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według załączonego wzoru
(załącznik nr 1) oraz formularz oferty (załącznik nr 2)
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez
konieczności podawania przyczyny.

Wymagane dokumenty:
1.

Załącznik nr. 1 - Formularz ofertowy

2.

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych ze
zleceniodawcą

Osoba kontaktowa: Karolina Rowecka
e-mail: karolina.rowecka@synerise.com
telefon: +48 531452520

