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  Babice, 29 marca 2017 r. 

 
Pytania i wyjaśnienia do zapytania ofertowego  
Nr 5/POWR.05.04.00-00-0073/16 z dnia 24 marca 2017 r. 

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Sławomir Kadłuczka 
informuje, iż wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego nr : Nr 
5/POWR.05.04.00-00-0073/16 z dnia 24 marca 2017 r. (zapytanie opublikowane w dn. 24 marca 2017 
r., zapytanie zaktualizowano w dn. 28 marca 2017 r.). 

Zgodnie z pkt X niniejszego zapytania poniżej przedstawiamy pytania (bez informacji wskazujących 
źródło zapytania) oraz odpowiedzi na pytania skierowane drogą mailową na adres biuro@cpioz.pl 

 

1. Pytanie z dnia 28.03.2017 

"(…)Z Państwa zapytania ofertowego wynika, i ż  wykonawca zobowi ązany jest do zapewnienia 
noclegów dla ka żdego z uczestników  średnio dla 6-7 osób - z naszej strony proponujemy 3  
pokoje 2 osobowe (...) oraz w odległo ści ok. 1 km apartamentu mieszkalnego dla dwóch osób  
(...).  

W sprawie parkingu  jeste śmy w stanie zapewni ć 3 koperty przy  budynku (...) ,natomiast w 
sobot ę i niedziel ę jest du żo dost ępnych parkingów  na naszej i s ąsiednich ulicach. 

W związku z powy ższym prosz ę o informacj ę czy wspomniana wy żej propozycja  jest do 
zaakceptowania w celu zło żenia z naszej strony oferty w terminie do dnia 31.0 3.2017r." 

 

Odpowiedz Zamawiającego: 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z treścią zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić usługę noclegową dla wstępnie określonej liczby 160 osób w terminach od 8 kwietnia 2017 
r. do 31 grudnia 2018 r. (termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, gdy wyrazi na to zgodę 
Instytucja Pośrednicząca), przy czym ostateczna liczba usług może ulec zmianie (zwiększeniu lub 
zmniejszeniu) w zależności od procesu rekrutacji (zrekrutowania Uczestników szkoleń spełniających 
warunki umożliwiające sfinansowanie usługi noclegowej) oraz dostępności środków w budżecie 
projektu przeznaczonych na ten cel, przy czym Zamawiający określa iż zmniejszenie lub zwiększenie 
liczby usług o więcej niż 50% wymaga zgody Wykonawcy. Oznacza to, iż Zamawiający powinien 
dysponować możliwością zapewnienia usługi noclegowej aż do liczby 240 osób (zwiększenie tej liczby 
wymaga zgody Wykonawcy). W zapytaniu ofertowym znajduje się informacja, że Zamawiający przyjął 
wstępne założenie, iż z noclegu będzie korzystać ok. 1/3 uczestników co stanowi średnio ok. 6-7 osób 
danej nocy (edycji), razem w całym projekcie w woj. śląskim ok. 160 osób. Jak zapisano jednak w 
zapytaniu informacja ta stanowi jedynie wstępne założenie. Teoretycznie istnieje więc możliwość, iż w 
czasie jednej z edycji Zamawiający dokona zamówienia noclegów dla większej niż 7 liczby osób np. 
dokona zamówienia dla 20 osób (maksymalna planowana liczba uczestników w jednej edycji 
szkolenia), gdy wszyscy zakwalifikowani uczestnicy projektu spełnią warunki objęcia usługą 
noclegową, a w innej edycji nie zamówi żadnego noclegu, gdyż nikt z uczestników nie spełni warunku 
objęcia usługą noclegową.. Na moment składania ofert Zamawiający nie ma możliwości 
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przedstawienia ostatecznej, dokładnej ilości zamówień usługi noclegowej, ponieważ uzależniona jest 
ona od procesu rekrutacji, który został rozpoczęty i jego ostateczne wyniki nie są jeszcze znane. 
Uprawnieni do skorzystania z noclegu są uczestnicy spełniający dodatkowy warunek zamieszkiwania 
pow. 50 km od miejsca szkolenia. Na ten moment brak jest możliwości określenia ostatecznej liczby 
osób, które spełnią ten warunek, tym samym określenia, ilu spośród zrekrutowanych uczestników 
będzie korzystać z usługi noclegowej. Zamawiający przedstawił jedynie przyjęte wstępne założenia w 
tym zakresie oraz zobowiązał się do maksymalnej i minimalnej ilość zamówień usług noclegowych 
(Zobowiązanie Zamawiającego co do ilości zamówionych usług noclegowych dot. łącznej liczby osób 
w ramach wszystkich edycji szkoleń). Informacja w tym zakresie znalazła się w treści zapytania 
ofertowego również we wzorze formularza oferty "Powyższa cena ogółem brutto dot. zapewnienie 
usługi noclegowej dla uczestników szkolenia podawana jest dla celów porównania ofert. Zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia może ona ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od 
procesu rekrutacji (zrekrutowania Uczestników szkoleń spełniających warunki umożliwiające 
sfinansowanie usługi noclegowej) oraz dostępności środków w budżecie projektu przeznaczonych na 
ten cel, przy czym Zamawiający określa iż zmniejszenie lub zwiększenie liczby usług o więcej niż 50% 
wymaga zgody Wykonawcy. Ostateczna całkowita kwota zamówienia zostanie wyliczona poprzez 
iloczyn liczby nocy hotelowych i przedstawionej w ofercie ceny jednostkowej brutto za usługę 
noclegową dla 1 uczestnika na 1 noc (cena jednostkowa obejmuje całość kosztów związanych z 
wykonaniem usługi noclegowej dla 1 uczestnika szkoleń za 1 noc)." Wykonawca składając ofertę 
oświadcza iż zapoznał się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń 
oraz pozostaje związany złożoną ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, a w 
przypadku wyboru oferty zobowiązuje się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Wyjaśniamy zatem, że dysponowanie tylko 8 miejscami noclegowymi (jak wskazano 
w pytaniu) może okazać się niewystarczającym dla wykonania zamawianej usługi. 

W odniesieniu do podniesionej w pytaniu kwestii miejsc parkingowych Zamawiający wyjaśnia, iż " 
zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników szkoleń" nie jest obligatoryjnym 
elementem przedmiotu zamówienia, ani nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, a jedynie jedno 
z dodatkowych kryteriów oceny ofert. Wyjaśniamy jednak, iż punkty w ramach kryterium uzyskają 
jedynie Ci Wykonawcy, którzy "zapewnią" bezpłatne miejsca parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektu w ilości co najmniej 10 miejsc (dodatkowe 5 punktów) lub w ilości co najmniej 20 miejscu 
(dodatkowe 10 punktów). Oznacza to iż Wykonawca, który nie zapewni miejsc parkingowych lub 
zapewni je w ilości mniejszej niż co najmniej 10 miejsc może złożyć ofertę, jednak w toku oceny ofert 
nie otrzyma dodatkowych punktów za spełnianie wspomnianego kryterium. Wyjaśniamy iż przez 
"zapewnienie" miejsc parkingowych rozumie się faktyczne ich zagwarantowanie dla uczestników 
projektu, co oznacza iż Wykonawca musi dysponować odpowiednim uprawnieniem np. tytułem 
własności, wynajmu, dzierżawy itp. do dysponowania niniejszymi miejscami parkingowymi. Możliwość 
korzystania z ogólnodostępnych okolicznych miejsc parkingowych co do których Wykonawca nie 
dysponuje żadnymi uprawnieniami aby zapewnić je dla uczestników projektu nie spełnia wymogu 
określonego w przedmiotowym kryterium. 

 

2. Pytanie z dnia 29.03.2017 

„ czy musimy przesła ć poprawiony formularz jeszcze raz? Gdy ż, z tego co widziałem w 
przesłanym formularzu sam poprawiłem Pa ństwa omyłk ę w formularzu i dokładnie sam 
wpisałem liczb ę 480, gdy ż nie zgadzały mi si ę obliczenia.” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z informacją o zmianie treści zapytania "Wykonawcy składający oferty w niniejszym 
postępowaniu uprawnieni są do skorzystania z zaktualizowanego wzoru formularza Oferty lub 
samodzielnego skorygowania oczywistej omyłki w dotychczasowym wzorze formularza Oferty". W 
związku z powyższym w takiej sytuacji nie ma konieczności ponownego składania oferty na 
zaktualizowanym wzorze. 

 
 


