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                                      Wrocław, 24.02.2020 

 

Nr postępowania: WIP/1/2020 

        

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na: 

 

Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu: „Podniesienie 

kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii 
ul. Kasztanowa 4 
55-093 Kiełczów 
z siedzibą: 
Ul. Sołtysowicka 65a 
51-168 Wrocław 
NIP 787-144-32-99 
www.wip.wroclaw.pl 
 

PROWADZĄCY SPRAWĘ: 

Natalia Węgrzyn 

Wrocławski Instytut Psychoterapii 

pracownik sekretariatu 

e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com 

 

1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: 

 

1.1 Postępowanie jest oznaczone znakiem WIP/1/2020 

1.2 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 

oznaczenie. 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

http://www.wip.wroclaw.pl/
mailto:wroclaw.spec.dim@gmail.com


 
 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 

 

2 
 

2.1 Kod CPV zamówienia 55100000-1 

2.2  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1) Usługa hotelarska we Wrocławiu dla maksymalnie 13 osób (podczas jednego 

szkolenia) w pokojach jedno i dwuosobowych,  

2) Obiekt musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych (m.in. winda, podjazdy), 

3) Standard dla usługi noclegowej *** (obiekt trzygwiazdkowy), 

4) Usługa hotelarska musi być realizowana w jednym obiekcie, który musi dysponować 

pokojami 1 i 2- osobowymi wyposażonymi w łazienkę z prysznicem (uwzględniając 

dostępność dla osób niepełnosprawnych), 

5) Nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników w innym (współpracującym) 

ośrodku/hotelu.  

6) Pokoje hotelowe zostaną udostępnione dniu zakwaterowanie od godz. 14.00 i 

opuszczone w dniu wykwaterowania do godz. 9:00, 

7) W cenę usługi należy wliczyć śniadanie, 

8) Lokalizacja – Wrocław, miejsce szkoleń ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław 

odległość od miejsca odbywanego szkolenia nie większa niż 7 km z możliwością 

dotarcia środkami komunikacji miejskiej w czasie 30 min. 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych, równoważnych. 

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1) 14-15.03.2020 r. 

2) 27-28.03.2020 r. 

3) 24-25.04.2020 r. 

4) 29-30.05.2020 r. 

5) 12-13.06.2020 r. 

6) 03-04.07.2020 r. 

7) 18-19.09.2020 r. 

8) 23-24.10.2020 r. 

9) 20-21.11.2020 r. 

10) 11-12.12.2020 r. 
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4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z prowadzonego postępowania; 

2)  nie są  powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; 

4.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia 

potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem) Wykonawca musi załączyć do oferty. 

4.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek 

określony w Rozdziale 4 ust. 4.1. pkt 1) i pkt 2) zostanie spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców 

spełnia warunek indywidualnie. 

5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

5.1  Ocena potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 

4.1 Ogłoszenia, Zamawiający dokona na podstawie dokumentów: 

1) Ust. 4.1 pkt 1) Ogłoszenia – na podstawie oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego 

brak podstaw wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

2) Ust. 4.1 pkt 2) Ogłoszenia – na podstawie oświadczenia Wykonawcy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

5.2  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia; 

2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 

może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu (wzór stanowi załącznik  nr 4 do Ogłoszenia). 

 

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
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6.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

6.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

drogą elektroniczną. 

6.3 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 
wroclaw.spec.dim@gmail.com (w korespondencji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,  
w niniejszym postępowaniu, należy powoływać się na nr postępowania WIP/1/2020). 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Oferta musi być sporządzana z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.2 Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do 

oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

7.3 Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo w 

formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem, musi zostać 

dołączone do oferty. 

7.4 Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim.  

7.5 Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść, była zaparafowana przez 

Wykonawcę.  

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

7.7 Na ofertę składa się: 

1) Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia), 

2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia), 

3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór 

stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia) 

4) Pełnomocnictwo – do oferty należy załączyć Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę 

reprezentuje Pełnomocnik. 

5) Dokumenty wymienione w 5.2 1) i 2) 

 

8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

8.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jednym ze sposobów, 

zgodnie  z wyborem Wykonawcy: 

mailto:wroclaw.spec.dim@gmail.com
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1) Korespondencyjnie na adres: Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 

51-168 Wrocław 

2) Osobiście w Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław 

8.2 Termin składania ofert: do 03.03.2020r. do godz.: 17:00 

8.3 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) 

 i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres, jak wskazano w pkt 8.1 ppkt 1) oraz opisane 

w poniższy sposób:  

Świadczenie usługi hotelarskiej w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu pt.: 

„Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w 

zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”   

 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

9.1 Wykonawca określa cenę realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu 

oferty (załączniku nr 1 do Ogłoszenia) jednostkowej ceny ofertowej brutto za usługę 

hotelową obejmującą jeden nocleg ze śniadaniem dla jednej osoby.  

9.2 Podana w Formularzu ofertowym cena ofertowa brutto za usługę hotelową obejmująca 

jeden nocleg ze śniadaniem dla jednej osoby, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 

9.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 

 

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

    10.1.  Kryterium oceny ofert w prowadzonym postępowaniu jest: 

              Cena – 100 % 

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny jednostkowej brutto za usługę 

hotelową obejmującą jeden nocleg ze śniadaniem dla jednej osoby, podanej przez 

Wykonawcę w ofercie. 

              Cn 

C  =               x 100  
                 Cb 

   

gdzie: 



 
 

Projekt pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego 
dzieci i młodzieży”  nr umowy POWR. 05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943 

 

 

6 
 

C – liczba punktów w kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert 

Cb – cena brutto oferty badanej. 

 

10.2  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg 

podanego kryterium, pozostałe oferty zostaną klasyfikowane zgodnie z ilością punktów 

(malejąco). 

10.3 W przypadku, jeśli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej,  

ponieważ dwie lub więcej ofert będą przedstawiały taki sam bilans ceny, Zamawiający 

wezwie Wykonawców do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

11. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY 

11.1 Zamawiający odrzuci ofertę: 

 której treść nie odpowiada treści Ogłoszenia; 

 która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania; 

 która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

11.2 Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 

1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 

r. poz. 791), 

2) który nie uzupełnił wymaganych dokumentów. 

 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

12.1 Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 
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1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył  

na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny 

oferty najkorzystniejszej; 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym; 

3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, a nie 

można jej usunąć;  

4) wystąpiły okoliczności uniemożliwiające dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

12.2 Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podawania przyczyny, do chwili wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

13.  WZÓR UMOWY 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Zamawiający informuje, że w przypadku wyboru 

oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy 

zgodnie ze wzorem.  

14.INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski 

Wrocławski Instytut Psychoterapii ul. Kasztanowa 4, 55-093 Kiełczów z siedzibą we Wrocławiu 

przy ul. Sołtysowicka 65A, 51-168 Wrocław. NIP: 787-144-32-99. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym            z postępowaniem o udzielenie zamówienia dotyczącego Świadczenie usługi 

hotelarskiej  w miejscowości Wrocław dla uczestników projektu pt.: „Podniesienie 

kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży”  numer postępowania WIP/1/2020.  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  

do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

15.  LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 

2. Wzór umowy – załącznik nr 2 

3. Wzór oświadczenia potwierdzającego brak podstaw wykluczenia – załącznik nr 3 

4. Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa – załącznik nr 4 

5. Wzór oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 5 

 

 

                                                                                                                              


