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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na usługi społeczne 

Organizacja dwudniowej konferencji pt. 

 12. międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” 

nr sprawy:  ZZ.2131.54.2018.KJA 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

Tel.: +48 223808200 Fax: +48 223808391 

e-mail:zamowienia.publiczne@nask.pl  

Adres strony internetowej: www.nask.pl 

 

2. Zasady prowadzenia postępowania: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) zwana dalej „ustawą Pzp”.  

2.2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy Pzp, w pozostałym zakresie 

ustawy Pzp nie stosuje się. 

2.3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu (zwane dalej 

„Ogłoszenie”). 

2.4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa wynajmu sal oraz zapewnienie usługi gastronomicznej na 

potrzeby organizacji dwudniowej konferencji pt. 12. międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieży w Internecie” przez NASK Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja składa się z 

sesji plenarnej oraz sesji równoległych i warsztatów (każdego dnia). 

3.2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia (SOPZ) - stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz Istotne postanowienia umowy – 

stanowiące Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

3.3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

79951000-5 - usługi w zakresie organizowania seminariów; 

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji; 

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

3.4. Termin realizacji zamówienia: Organizacja konferencji w terminie między 17 a 28 września 2018 r. 

(z wyłączeniem weekendu, preferowane dni tygodnia: wtorek-środa lub środa-czwartek). Więcej 

informacji o terminie realizacji zamówienia znajduje się w SOPZ.  

3.5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu 

Komisji Europejskiej „Łącząc Europę” (Ang. „Connecting Europe Facility”). 

http://www.nask.pl/


 

3 
 

3.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. W takim 

wypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać 

firmy podwykonawców.  

 

4. Opis sposobu sporządzenia oferty: 

4.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

4.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności - według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

4.4. Oferta wraz z załącznikami (a także zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu 

złożonej przez Wykonawcę oferty) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

4.5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi 

w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do 

podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

musi zostać dołączone do oferty (o ile pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę). 

4.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi zostać dołączone 

do oferty. 

4.7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

4.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 
5. Miejsce oraz termin składania ofert: 

5.1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.  

 

 

 

 

 

5.2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informację o przedłużeniu 

terminu składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne. 

5.3. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta 

powinna być zaadresowana następująco: 

Miejsce: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – 

Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

Termin: 
Oferty należy złożyć do dnia 2.03.2018 r.  

do godz. 12.00 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

UWAGA!!! Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób: 

 Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne dot.: 

Organizacja dwudniowa konferencji pt.  

 12. międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” 

nie otwierać przed dniem 2.03.2018 r. godz. 12:00 

nr sprawy:  ZZ.2131.54.2018.KJA 

 

5.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona oraz 

zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

5.5. Zamawiający otworzy i oceni złożone oferty – nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na 

ich składanie.  

5.6. Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne niezwłocznie po otwarciu ofert.  

 

6. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

6.1. W niniejszym postępowaniu składane przez Wykonawców oferty wraz z załącznikami, zmiany oferty, 

powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu przez Wykonawcę złożonej oferty, pełnomocnictwa 

muszą zostać złożone w formie pisemnej – oryginały i/lub kopie poświadczone za zgodność z 

oryginałem. 

6.2. Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z 

zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

6.3. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania 

prowadzona była w języku polskim. 

6.4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Krzysztof Jarosławski, e-mail: 

zamowienia.publiczne@nask.pl  

6.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, kierując wniosek 

o wyjaśnienie treści Ogłoszenia na adres podany w pkt. 6.4. powyżej. 

6.6. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeśli prośba Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień 

treści Ogłoszenia wpłynęła nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert.  

6.7. Treść wyjaśnień wraz z zapytaniami bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne. 

6.8. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. 

Informację o zmianie treści Ogłoszenia, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, o której mowa 

w pkt 6.7. powyżej. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia 

zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
mailto:zamowienia.publiczne@nask.pl
http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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7. Opis sposobu obliczenia ceny: 

7.1. Cena oferty brutto wskazana przez Wykonawcę w Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 3 

do Ogłoszenia), zostanie wyliczona w oparciu ceny jednostkowe wskazane w pkt 2 Formularza 

„Oferta” i jest ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

7.2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

7.3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty brutto wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i 

pełnego wykonania zamówienia.  

7.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7.5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.  

 

8. Badanie, ocena ofert i odrzucenie oferty:  

8.1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień i 

uzupełnień treści złożonej Oferty wraz z załącznikami, w tym o złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne 

części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy.  

8.2. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki:  

a. oczywiste omyłki pisarskie,  
b. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty,  
c. oczywiste omyłki rachunkowe wynikające z błędów w działaniach matematycznych, np. 

sumowania cen jednostkowych, itp., z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
8.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:  

a. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia,  
b. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,  
c. zawiera błędy w obliczeniu ceny, inne niż omyłki, o których mowa w pkt. 8.2. lit. c Ogłoszenia,  
d. Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 8.2 lit. b. Ogłoszenia; 
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,  

 - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, która oferta została odrzucona. 
 

9. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej: 

9.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej na podstawie niżej określonych kryteriów oceny ofert: 
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Cena oferty brutto „C” – waga 100% = 100 punktów 

 

9.2. W kryterium „Cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 

C = ( Cmin/Co ) * 100 punktów 

gdzie:  

 - C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty brutto” (C) 

 - Cmin  - najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert badanych  

 - Co  - cena brutto podana w ofercie badanej 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 100 pkt. 

 

9.3. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

9.4. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

niniejszym Ogłoszeniu warunki oraz oferta która nie podlega odrzuceniu i uzyska łącznie najwyższą 

liczbę punktów w wyżej wymienionym kryterium oceny ofert.  

9.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, 

nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o 

takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie 

mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  

9.6. Zamawiający umieści na stronie internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne  

informację o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.  

9.7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w 

niniejszym Ogłoszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów w wyżej wymienionym kryteriów 

oceny ofert.  

 

10. Termin związania ofertą: 

10.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30. dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, przed upływem terminu związania 

ofertą, przedłużyć termin związania ofertą.  

 
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy:  

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną 

najwyższą liczbę punktów.  

12. Istotne postanowienia umowy  

Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

 
13. Unieważnienie postępowania:  

13.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia,  

c. podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes Zamawiającego,  
d. postępowanie obarczone jest rażącym naruszeniem zasad określonych w niniejszym Ogłoszeniu.  

13.2. Zamawiający umieści na stronie internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne  

informację o unieważnieniu niniejszego postępowania.  

 
14. Wykaz załączników do niniejszego Ogłoszenia: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – nie załączać do oferty. 

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy – nie załączać do oferty. 

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne

