OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej wraz z obsługą
techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu, kolacji oraz serwisu
kawowego dla uczestników szkoleń, wykładowców oraz koordynatora) na terenie Warszawy
na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 56 edycji
dwudniowych szkoleń w ramach projektu Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach
cywilnych i karnych”
Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Sądowa
współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”. Projekt realizowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w
ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w
zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.37.2020
Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
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Kraków, 7 października 2020 r.

Projekt „Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych” jest realizowany przez
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Rozdział 1: Zamawiający:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,
godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30
tel. 12 617 96 95, fax. 12 617 96 53,
e-mail: zamowienia@kssip.gov.pl
Strona internetowa: www.kssip.gov.pl
Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.) dalej jako: „ustawy Pzp”, dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne
szczególne usługi.
Usługi hotelowe i restauracyjne stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu
tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma zastosowanie.
Jeżeli Zamawiający odwołuje się do treści poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy, które
nie mają zastosowania wprost ze względu na wyłączenie, o którym mowa w art. 138o ustawy Pzp
(np. art. 24 i inne), należy to traktować, jako odwołanie techniczne. Zamawiający przewiduje wówczas
rozwiązania analogiczne jak w podanych przepisach ustawy i odwołuje się do nich, aby nie było
konieczności przepisywania ich treści do Ogłoszenia o zamówieniu lub Istotnych Warunków
Zamówienia. Nie mają one jednak zastosowania, jako przepisy powszechnie obowiązujące na
podstawie wyłączenia wskazanego w art. 138o ustawy Pzp.
Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia:
1. Informacje o Przedmiocie Zamówienia
Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Sądowa
współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”. Projekt realizowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali
szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie
obiadu, kolacji oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń, wykładowców oraz koordynatora)
na terenie Warszawy na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
56 edycji dwudniowych szkoleń.
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Zamawiający będzie realizować ww. szkolenia w 28 terminach (po dwie edycje szkoleń w każdym
ze wskazanych w tabeli nr 1 terminie), w okresie: od stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
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Tabela 1: Szacowana liczba usług i osób korzystających z usług podczas szkoleń.
LP

Termin przyjazdu

Termin realizacji szkolenia
od

do

Szacowana łączna
liczba dób
hotelowych ze
śniadaniem

Szacowana łączna
liczba obiadów

Szacowana łączna
liczba kolacji

Szacowana łączna
liczba osób
korzystających z
serwisu kawowego

Szacowana łączna
liczba godzin
wynajmu sal
szkoleniowych

2021 r.
1

13.01.2021 r.

14.01.2021 r.

15.01.2021 r.

114

114

114

168

32

2

03.02.2021 r.

04.02.2021 r.

05.02.2021 r.

106

106

106

156

32

3

17.03.2021 r.

18.03.2021 r.

19.03.2021 r.

116

116

116

171

32

4

14.04.2021 r.

15.04.2021 r.

16.04.2021 r.

104

104

104

153

32

5

21.04.2021 r.

22.04.2021 r.

23.04.2021 r.

114

114

114

168

32

6

12.05.2021 r.

13.05.2021 r.

14.05.2021 r.

106

106

106

156

32

7

26.05.2021 r.

27.05.2021 r.

28.05.2021 r.

116

116

116

171

32

8

09.06.2021 r.

10.06.2021 r.

11.06.2021 r.

104

104

104

153

32

9

30.06.2021 r.

01.07.2021 r.

02.07.2021 r.

114

114

114

168

32

10

25.08.2021 r.

26.08.2021 r.

27.08.2021 r.

106

106

106

156

32

11

08.09.2021 r.

09.09.2021 r.

10.09.2021 r.

116

116

116

171

32

12

22.09.2021 r.

23.09.2021 r.

24.09.2021 r.

104

104

104

153

32

13

06.10.2021 r.

07.10.2021 r.

08.10.2021 r.

114

114

114

168

32

14

20.10.2021 r.

21.10.2021 r.

22.10.2021 r.

106

106

106

156

32

15

17.11.2021 r.

18.11.2021 r.

19.11.2021 r.

116

116

116

171

32

16

15.12.2021 r.

16.12.2021 r.

17.12.2021 r.

104

104

104

153

32

2022 r.
17

12.01.2022 r.

13.01.2022 r.

14.01.2022 r.

114

114

114

168

32

18

26.01.2022 r.

27.01.2022 r.

28.01.2022 r.

106

106

106

156

32

19

09.02.2022 r.

10.02.2022 r.

11.02.2022 r.

116

116

116

171

32
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20

23.02.2022 r.

24.02.2022 r.

25.02.2022 r.

104

104

104

153

32

21

23.03.2022 r.

24.03.2022 r.

25.03.2022 r.

114

114

114

168

32

22

06.04.2022 r.

07.04.2022 r.

08.04.2022 r.

106

106

106

156

32

23

20.04.2022 r

21.04.2022 r

22.04.2022 r

116

116

116

171

32

24

11.05.2022 r

12.05.2022 r

13.05.2022 r

104

104

104

153

32

25

25.05.2022 r

26.05.2022 r

27.05.2022 r

114

114

114

168

32

26

08.06.2022 r

09.06.2022 r

10.06.2022 r

106

106

106

156

32

27

06.07.2022 r

07.07.2022 r

08.07.2022 r

116

116

116

171

32

28

24.08.2022 r

25.08.2022 r

26.08.2022 r

104

104

104

153

32

RAZEM
3080
3080
3080
4536
896
UWAGA! W ramach każdego z poniższych terminów planowane są 2 szkolenia jednocześnie – wskazane w tabeli wartości stanowią sumę osób lub usług
planowanych w ramach zamówienia
Zamawiający zastrzega, iż liczba osób korzystających z usługi wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługi restauracyjnej
obejmującej zapewnienie kolacji, obiadów i serwisu kawowego w każdym z terminów wymienionych w Załączniku nr 1, może ulec zmianie. Może być
ona mniejsza lub większa, niż szacowana, jednakże w każdym z poszczególnych terminów nie przekroczy 62 osoby/dzień. Zamawiający informuję, że
w ramach ww. zamówienia:


Łączna liczba noclegów wraz ze śniadaniem nie przekroczy 3080;



Łączna liczba obiadów nie przekroczy 3080;



Łączna liczba kolacji nie przekroczy 3080;



Liczba przerw kawowych – 168 (56 edycji szkoleń x 3 przerwy (1 dzień – 2 przerwy, 2 dzień – 1 przerwa);



Łączna liczba osób korzystających z serwisu kawowego nie przekroczy 4536;



Łączna liczba godzin zegarowych, na które zostaną wynajęte sale szkoleniowe nie przekroczy 896, w tym:
o

liczba godzin zegarowych w ramach jednej edycji szkolenia nie przekroczy 16,

o

liczba godzin zegarowych w ramach jednego terminu (obejmującego dwie edycje szkolenia) nie przekroczy 32.
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Kod i nazwa Zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55.10.00.00-1 – Usługi hotelarskie,
55.12.00.00-7 – Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55.30.00.00-3 – Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków;
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w rozdziale 3
Istotnych Warunków Zamówienia
Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający będzie realizować ww. szkolenia w 28 terminach (po dwie edycje szkoleń w każdym
ze wskazanych w tabeli nr 1 terminie), w okresie: od stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
Rozdział 5: Kryteria oraz sposób oceny ofert:
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
Sposób oceny ofert

cena najkorzystniejsza sposród badanych
× 70 pkt
cena oferty badanej

Cena (koszt)

Kawa
wykorzystywana
do przygotowania kawy
podczas
śniadania,
kolacji
oraz
przerw
kawowych pochodząca ze
„sprawiedliwego handlu”

Waga

70%

Zamawiający, oceniając kryterium, będzie brał pod uwagę
zadeklarowanie przez Wykonawcę, do przygotowania śniadania,
kolacji oraz przerw kawowych w całości, kawy posiadającej
Fairtrade lub inny równoważny certyfikat, który potwierdza, że
drobni producenci/rolnicy otrzymali przynajmniej cenę
minimalną, zapewniającą im zwrot kosztów produkcji i godziwe
wynagrodzenie, wypłacona została im roczna premia Fairtrade
lub równoważna premia na projekty rozwojowe, wspierające 10%
społeczność lokalną, zapewnione są odpowiednie warunki
socjalne, zgodne z Konwencjami Międzynarodowej Organizacji
Pracy (ochrona praw kobiet i przeciwstawianie się ich
dyskryminacji, zakaz pracy przymusowej i niewykorzystywanie
pracy dzieci, wolność zrzeszenia się, bezpieczeństwo i ochrona
zdrowia) oraz przestrzegane są standardy środowiskowe
(producent ocenia swoje oddziaływanie na środowisko i tworzy
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Nazwa kryterium

Odległość obiektu
Dworca Kolejowego

plan jego minimalizacji, stopniowe wdrażanie zrównoważonych
systemów zagospodarowania odpadów, zapobieganie pożarom
lasów).
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na
podstawie wypełnionego Formularza ofertowego i złożonej w
nim deklaracji Wykonawcy.
W przypadku zadeklarowania w Formularzu ofertowym
zastosowania do przygotowania kawy podczas śniadania oraz
podczas kolacji posiadającej certyfikat Fairtrade lub inny
równoważny certyfikat, potwierdzający spełnienie przez ten
produkt wskazanych powyżej kryteriów, Wykonawca otrzyma
10 punktów.
W przypadku braku zawarcia w Formularzu ofertowym
oświadczenia na temat wykorzystania podczas śniadania oraz
kolacji, kawy oznakowanej certyfikatem Fairtrade lub innym
równoważnym certyfikatem, potwierdzającym spełnianie przez
ten produkt wskazanych powyżej kryteriów, Wykonawca
otrzyma 0 pkt.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty w zależności
od odległości obiektu, w którym zostaną zakwaterowane osoby:
 od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna, Aleje
Jerozolimskie 54, 00-001 Warszawa
(mierzonej na podstawie mapy umieszczonej na stronie
https://maps.google.pl, wariant komunikacji pieszej (najkrótsza
zaproponowana przez serwis trasa od Dworca Kolejowego do
obiektu, w którym zostaną zakwaterowane osoby).
Za zakwaterowanie uczestników wydarzeń w obiekcie
od
położonym
w
odległości
od
Dworca
Kolejowego 20%
w poszczególnych częściach:
 od 6 km do 8km – Wykonawca otrzyma 0 pkt;
 poniżej 6 km do 4 km – Wykonawca otrzyma 10pkt;
 poniżej 4km – Wykonawca otrzyma 20pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje
w ramach realizacji zamówienia różne obiekty Zamawiający
przyzna punkty mierząc odległość od obiektu, który
znajduje się najdalej od Dworca Kolejowego Warszawa
Centralna

3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród
ofert spełniających warunki określone w IWZ, która uzyska najwyższą sumę punktów w kryteriach
wskazanym w ust. 2.
w postępowaniu, a także zamieści tę informację na własnej stronie internetowej.
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4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty

Rozdział 6: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać pod adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Przy Rondzie 5,
31-547 Kraków, Kancelaria Ogólna (na parterze budynku) do 23 października 2020 r.,
do godz. 11.00.
2. Zamawiający otworzy oferty w dniu składania ofert o godz. 11.15 pokój nr 322.
3. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać
w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Zaleca się, aby opakowanie było odpowiednio
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich
połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego na wskazany w IWZ
adres:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
z dopiskiem:
OFERTA na: „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem, sali szkoleniowej
wraz z obsługą techniczną oraz usługa restauracyjna (obejmującą zapewnienie obiadu,
kolacji oraz serwisu kawowego dla uczestników szkoleń, wykładowców oraz koordynatora)
na terenie Warszawy na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa
i Prokuratury 56 edycji dwudniowych szkoleń w ramach projektu
Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych”
nr postępowania: BD-V.2611.37.2020”
Nie otwierać przed: 23 października 2020 r., godz. 11.15

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte zostały
w Istotnych Warunkach Zamówienia

Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
ds. szkolenia ustawicznego i współpracy
międzynarodowej
sędzia

Adam Czerwiński
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?pismo podpisane podpisem elektronicznym/
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