Fundacja Pogranicze
Ul. Piłsudskiego 37
16-500 Sejny
Polska
Sejny, 13.06.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu p.t. „Atlantyda
Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy” realizowanym przez Fundację
Pogranicze w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą,
Polską a Rosją finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655)

Zatwierdzono w dniu:
13.06.2013.
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1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1 Fundacja Pogranicze z Sejn
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie o cenę
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu p.t.
„Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy” realizowanym przez Fundację
Pogranicze w ramach programu współpracy transgranicznej pomiędzy Litwą, Polską a Rosją
finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wspólny Słownik Zamówień: CPV -55270000-3
Zakwaterowanie i wyżywienie dotyczy uczestników zagranicznych (Litwa, Rosja),
uczestników polskich, uczniów gimnazjów i liceów, opiekunów grupy, artystów, naukowców,
prowadzących warsztaty. Łącznie 40 osób.
Wyżywienie (catering) dotyczy obsługi technicznej, uczestników zakwaterowanych (40 osób)
i niezakwaterowanych (10 osób).
Wyżywienie (catering) powinno być dostarczane własnym transportem 3 razy dziennie
(śniadanie, obiad, kolacja), codziennie w okresie 1-12 lipca do miejsca realizacji projektu,
pod adresem: Krasnogruda 14, 16-500 Sejny.
Jeżeli hotel znajduje się więcej niż 12 km od miejsca realizacji projektu (Międzynarodowe
Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, Adres: Krasnogruda 14, 16-500 Sejny), Wykonawca
zapewnia własny transport uczestników z hotelu do miejsca realizacji projektu (codziennie o
godzinie 10.00) , jak również powrót do hotelu (codziennie o godzinie 22.00).
Dokładna ilość posiłków potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie lub telefonicznie
przez Zamawiającego. Ogólna ilość zamówienia może się zmienić, w zależności od ilości
uczestników każdego dnia.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: od 01.07.2013-12.07.2013.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia2004.
- Prawo zamówień publicznych
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6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z
zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).
6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
6.3 Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami:
Ksenija Konopek – koordynator projektu, tel. (87) 565 03 69, e-mail:
ksenija@pogranicze.sejny.pl
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
7.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
7.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
8.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość dostawy. Całe zamówienie zostało
podzielone na następujące części:
8.2 1.Zakwaterowanie.
8.3 2.Wyżywienie.
8.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
8.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
8.6 Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
8.7 Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno
ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co
najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią
imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.
8.8Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8.9 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1 Koncesja, zezwolenie lub licencja: Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym
2 Aktualny odpis z właściwego rejestru: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może
zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli złoży
dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy będzie
podlegać odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane
dokumenty lub oświadczenia powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art.
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający
może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
8.10 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem
kontaktowym Zamawiającego (Fundacja Pogranicze, Krasnogruda 14, 16-500 Sejny) oraz
opisanych w następujący sposób: „Oferta na: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników
projektu p.t. „Atlantyda Pogranicza – transgraniczny szlak kulturowy” NIE OTWIERAĆ
przed 20.06.2013 o godz. 12.00 ”
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
8.11 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego
terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane i oznaczone słowami „ZMIANA”
lub „WYCOFANIE”.
8.12 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
9.1 Oferty należy składać w biurze Zamawiającego/ Fundacja Pogranicze, Krasnogruda 14,
16-500 Sejny, do dnia 20.06.2013 do godz. 12.00 . Oferty otrzymane przez Zamawiającego
po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
9.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu
20.06.2013 o godz. 12.00, w biurze Zamawiającego/ Fundacja Pogranicze, Krasnogruda 14,
16-500 Sejny
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
10.1 Najniższa cena 100%.
11. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:
11.1 Kryterium oceny ofert jest cena.
11.2 Zamawiający wybierze ofertę zawierająca najniższą cenę.
11.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
12.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
zawiera najniższą cenę.
12.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w
art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
12.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
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a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców ,
którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert,
b: wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c: wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
12.4 Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 12.3 Zamawiający umieści na
stronie internetowej www.pogranicze.sejny.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie.
12.5 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po
upływie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed
upływem terminu związania ofertą. Zawarcie umowy będzie możliwe po terminie
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informacje o wyborze
oferty, a wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w
złożonej ofercie.
13. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
13.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej
Specyfikacji.
14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
14.1 Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej
ustawie.
14.2 Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na
podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.
a) Protest wnosi się w terminach określonych w art. 180 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
b) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
c) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie – w terminie 10 dni od upływu ostatniego z
terminów na wniesienie protestu – wszystkie protesty dotyczące:
· postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
· wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia
ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty - w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę,
d: Protest inny, niż wymieniony w lit. c zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od
dnia jego wniesienia.
15. INNE:
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)
Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest: Wzór umowy na usługi.
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