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 .
Usługa z poszczególnymi elementami będzie realizowana w 2 terminach:
- 2 października 2017 r. w godzinach 9:30 – 14:00 dla 60 osób,
- 12 lub 13 października 2017 r. w godz. 9:00 – 16:00 dla 100 osób.
Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na każdy z powyższych terminów.
Przedmiotem wyceny jest:

wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej klimatyzowanej z ustawieniem teatralnym, oddzielonej
drzwiami od części restauracyjnej bądź barowej, przeznaczonej wyłącznie dla uczestników i obsługi
szkolenia  wraz z wyposażeniem sali zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej.
Kwota na wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej podlega limitom ze względu na finansowanie z EFS
i wynosi:



sala dla 60 os. do kwoty 1 205,40 zł
sala dla 100 os. do kwoty 3 813,00 zł

Oferty przekraczające wskazany limit nie będą brane pod uwagę.
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 osobom niepełnosprawnym,
szczególnie poruszającym 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.

W przypadku spotkania organizowanego 2.10.2017 r. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia sali
w kabinę i osprzęt do tłumaczeń symultanicznych wraz z obsługą techniczną:
 system symultaniczny plus promienniki
 kabina plus 2 pulpity tłumaczy
 odbiorniki plus słuchawki (100 sztuk) na cały czas trwania spotkania.
Tłumaczy symultanicznych zapewni Zamawiający.

Kryteria oceny oferty.
Kryterium: Cena (100% wagi oceny)
Warunkiem koniecznym udziału w zamówieniu jest zachowanie odległości oferowanej sali lub sal do 3 km
od biura Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2, W przypadku zaoferowania sali/sal konferencyjno-szkoleniowej
oddalonej powyżej 3 km od biura Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2 w Warszawie, oferta nie będzie brana
pod uwagę.. Odległości sali/sal od biura Centrali NFZ przy ul. Hankiewicza 2 zostanie sprawdzona wg strony
www.maps.google.pl
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.
Warunki zapytania:
1.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

2.

Zapytanie ofertowe jest przesyłane w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

3.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:




zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego.
unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą, w zakresie
szczegółów realizacyjnych.

6.

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert

Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

