Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem
wyceny
jest
wynajęcie
sali
konferencyjno-szkoleniowej
z
przeznaczeniem
na organizację warsztatów dla ekspertów w ramach
projektu „Przygotowanie, przetestowanie
i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) - Etap I Opracowanie
modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Wycenę wraz z poszczególnymi elementami należy przedstawić w podziale na ilość uczestników
(20 osób lub 60 osób, 60 osób) oraz wymienione terminy. Usługa będzie realizowana w jeden lub dwa wskazane
przez Wykonawcę dni robocze w terminie od 11 do 15 września br. oraz 2 października br. w godz. 9:00 – 16:00.
W miesiącu wrześniu br. Zamawiający przewiduje realizację warsztatów w wariantach:



trzy spotkania w trzy dni, każde po 20 osób w terminie od 11 do 15 września br. lub
jedno spotkanie dla 60 osób terminie od 11 do 15 września br.

Przedmiotem wyceny jest:




sala konferencyjno-szkoleniowa klimatyzowana z ustawieniem teatralnym,
wyposażenie sali zgodnie z listą poniżej.

Lokalizacja: sala konferencyjno-szkoleniowa oddalona maksymalnie 3 km od biura Centrali NFZ
przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie (wg strony www.maps.google.pl).
Sala na warsztaty oraz wyżywienie zostaną zorganizowane w jednym obiekcie/budynku.
Sala na warsztaty powinna być usytuowana na poziomie 0 lub obiekt powinien być wyposażony
w windę od poziomu 0, tak aby zapewnić warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby
niepełnosprawne, szczególnie poruszające się na wózku inwalidzkim.
W sali (lub sali sąsiadującej) Wykonawca zapewni miejsce do serwowania cateringu (kawa, herbata, soki, woda
oraz obiadu), który Zamawiający zapewni we własnym zakresie.
Wyposażenie sali konferencyjno-szkoleniowej (przygotowane na godz. 9:00) w dniu każdego ze spotkań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stół lub stolik (z zabudową z przodu zakrywającą nogi) z miejscem siedzącym dla minimalnie czterech
osób w ustawieniu umożliwiającym swobodny widok na ekran oraz na salę
zapewnienia oświetlenia z możliwością zaciemnienia sali
nagłośnienie, mikrofon dla prowadzących i uczestników (minimum 3 mikrofony bezprzewodowe)
rzutnik multimedialny
laptop
ekrany o wymiarze min. 230x170
tablica flip chart (z zapasem 30 kartek) z kolorowymi pisakami
zaplecze sanitarne
klimatyzacja
obsługa techniczna przed i w trakcie spotkania
stolik recepcyjny dla 1 osoby przed salą
oznaczenie miejsca warsztatów
szatnia dostępna dla uczestników warsztatów bez dodatkowych opłat dla korzystających
dostęp do internetu bezprzewodowego
zapewnienie parkingu - 10 miejsc samochodowych
możliwość wizytacji sali przed podpisaniem umowy.

Kryteria oceny oferty.
1.

Kryterium: Cena (60% wagi oceny)

W celu oceny złożonych ofert w niniejszym kryterium Zamawiający przyjmuje łączną cenę brutto za wykonanie
całości zamówienia obejmującego, zapewnienie sali szkoleniowo-konferencyjnej, zapewnienie miejsca na usługę
cateringową przez cały okres trwania spotkania, zapewnienia 10 miejsc parkingowych wraz z obsługą techniczną.
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert
zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:
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–
oznacza kolejną badaną ofertę,
oznacza wynik oceny kolejnej badanej

oferty

kryterium ceny ,
oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto
badanej oferty,
oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

Kryterium II: Odległość sali (40% wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 100. Zamawiający przyzna Wykonawcy
podpunkty w następujący sposób:
a)
odległość sali od biura Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2 do 3 km – 100 ppkt
b)
odległość sali od biura Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2 powyżej 3 km – 0 ppkt.
Odległości od biura Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2 zostanie sprawdzona wg strony www.maps.google.pl
Oferta o najwyższej liczbie przyznanych podpunktów uzyska 100 pkt. Pozostałym ofertom punkty zostaną
przyznane, stosując poniższy wzór:
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Wykonawca jest zobowiązany do nie rozpowszechniania materiału roboczego przekazanego na cele wykonania
wyceny jak również nabytych informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym
i handlowym, stanowiących tajemnicę NFZ.

 kwota na wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej podlega limitom ze względu na finansowanie z EFS.

