Kielce, dnia 27.04.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-26-0027/17
W oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z dnia 19
lipca 2017 r. Podrozdział 6.5.1 Rozeznanie rynku oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014 – 2020 z dnia 30 stycznia 2017 roku.
1. Przedmiot zamówienia:
W związku z planowanym do realizacji projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków
azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów;
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach,
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: organizację wyjazdów przedstawiciela firmy ALEF-BET
GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w Amsterdamie (Holandia) i Jerozolimie (Izrael).
2. Zamawiający:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
NIP:
9591978066
REGON:
365556134
Strona internetowa, na której Zamawiający upublicznił zapytanie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
3. Rodzaj zamówienia:
usługi
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa polegającą na organizacji wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje
branżowe w:
a) Amsterdamie (Holandia) - konferencja NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSORS OF HEBREW
dotycząca nauczania języka hebrajskiego na uczelniach wyższych, odbywająca się w dniach 25-27
czerwca 2018 r. - https://naphhebrew.org/conference/2018-naph-conference. Usługa organizacji
wyjazdu obejmować powinna:
- rejestrację jednego pełnoletniego uczestnika na konferencję wraz z opłaceniem kosztów uczestnictwa,
jak dla osoby, która nie jest członkiem w/w stowarzyszenia (w skrócie: NAPH),
- rejestracja jednego pełnoletniego uczestnika na niekoszerny bankiet w dniu 25.06.0218
r.https://naphhebrew.org/presenter-registration,
- zapewnienie osobowego transportu lotniczego dla jednej pełnoletniej osoby na trasie Warszawa Amsterdam w dniu 25.06.2018 (wylot z lotniska Chopina w Warszawie w godzinach między 6:00 a
10:00) oraz na trasie powrotnej Amsterdam - Warszawa w dniu 27.06.2018 (wylot z lotniska Schiphol w
Amsterdamie w godzinach między 18:00 a 24:00), lot bezpośredni bez przesiadek,
- zapewnienie miejsca noclegowego w ramach usługi hotelarskiej dla jednej osoby pełnoletniej w dniach
25.06.2018-27.06.2018 (przy czym zameldowanie w hotelu w dniu 25.06.2018 powinno być możliwe nie
później niż od godziny 16:00, wymeldowanie w dniu 27.06.2018 z hotelu powinno odbyć się nie
wcześniej niż o godzinie 10:00),
- hotel powinien odpowiadać standardom kwaterunkowym - minimum 3* (gwiazdki),
- hotel powinien zapewnić dostęp do bezpłatnego Wi-Fi,
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odległość hotelu od miejsca konferencji (
Oudemanhuispoort 4-6 Amsterdam) nie powinna wynosić
więcej niż 1,0 km, liczone według funkcji “zmierz odległość”, dostępnej w serwisie
https://www.google.pl/maps, przy czym dopuszcza się błędy pomiaru w maksymalnym zakresie 10%,
- pokój hotelowy musi posiadać dostęp do pełnego węzła sanitarnego, przede wszystkim ubikacji i łazienki
z prysznicem oraz ciepłą wodą dostępną przez 24h,
- pokój 1-osobowy,
- opłata za nocleg obejmować powinna wyżywienie dla jednej osoby pełnoletniej - co najmniej w formie
dwóch śniadań w dniach 26-27.06.2018 r.,
- ubezpieczenie od wypadków, choroby i uszczerbku na zdrowiu dla jednej, pełnoletniej osoby
podróżującej z tytułu wyjazdu zagranicznego na cały okres realizacji usługi, obejmujące transport, pobyt
i uczestnictwo w konferencji.
b) Jerozolimie (Izrael) - seminarium poświęcone metodologii nauczania języka hebrajskiego
organizowane na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie - “Between Modern and Classical Hebrew
Academic Teaching of Hebrew - Studies and Practical Applications”, odbywające się w dniach 8-12
lipca 2018 r. - http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1521963140.pdf. Usługa organizacji wyjazdu
obejmować powinna:
- rejestrację jednego pełnoletniego uczestnika na seminarium wraz z opłaceniem kosztów uczestnictwa w
wysokości określonej przez organizatora, która w dniu publikacji zapytania wynosi 350,00 USD
- zapewnienie osobowego transportu lotniczego dla jednej pełnoletniej osoby na trasie Warszawa - Tel
Awiw w dniu 07.07.2018 (wylot z lotniska Chopina w Warszawie w godzinach między 12:00 a 21:00)
oraz na trasie powrotnej Tel Awiw - Warszawa w dniu 12.07.2018 (wylot z lotniska Ben Gurion, Tel Awiw
w Izraelu w godzinach między 12:00 a 24:00), lot bezpośredni bez przesiadek,
- zapewnienie środka transportu z lotniska Ben Gurion, Tel Awiw w Izraelu do hotelu w Jerozolimie w dniu
07.07.2018 dla jednej osoby pełnoletniej,
- zapewnienie miejsca noclegowego w ramach usługi hotelarskiej dla jednej osoby pełnoletniej w dniach
07.07.2018-12.07.2018 (przy czym zameldowanie w hotelu w dniu 07.07.2018 powinno być możliwe nie
później niż od godziny 16:00, wymeldowanie w dniu 12.07.2018 z hotelu powinno odbyć się nie
wcześniej niż o godzinie 10:00),
- hotel powinien odpowiadać standardom kwaterunkowym - minimum 3* (gwiazdki),
- hotel powinien zapewnić dostęp do bezpłatnego Wi-Fi,
- preferowany hotel powinien znajdować się na ulicy King David bądź w promieniu 1,0 km od tej ulicy,
liczone według funkcji “zmierz odległość”, dostępnej w serwisie https://www.google.pl/maps, przy czym
dopuszcza się błędy pomiaru w maksymalnym zakresie 10%,
- pokój hotelowy musi posiadać dostęp do pełnego węzła sanitarnego, przede wszystkim ubikacji i łazienki
z prysznicem oraz ciepłą wodą dostępną przez 24h,
- pokój 1-osobowy,
- opłata za nocleg obejmować powinna wyżywienie dla jednej osoby pełnoletniej - co najmniej w formie
pięciu śniadań w dniach 08-12.07.2018 r.,
- ubezpieczenie od wypadków, choroby i uszczerbku na zdrowiu dla jednej, pełnoletniej osoby
podróżującej z tytułu wyjazdu zagranicznego na cały okres realizacji usługi, obejmujące transport, pobyt
i uczestnictwo w seminarium.
Planowany okres realizacji:
Amsterdam (Holandia) - konferencja NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSORS OF HEBREW: 25-27
czerwca 2018 r.
Jerozolima (Izrael) - seminarium organizowane na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie - “Between Modern
and Classical Hebrew Academic Teaching of Hebrew - Studies and Practical Applications”: 8-12 lipca 2018 r.
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Kody CPV:
7955110000-4
63510000-7

Hotelarskie usługi noclegowe
Usługi biur podróży i podobne

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełniania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.
6. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która została złożona przez Wykonawcę, spełniającego warunki
udziału w postępowaniu i jest ofertą najtańszą(biorąc pod uwagę całkowity koszt bruttowykonania usługi).
7. Sposób, miejsce i termin złożenia ofert:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną
nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta
Dotyczy: Usługa polegającą na organizacji wyjazdów przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na
konferencje branżowe w Amsterdamie (Holandia) i Jerozolimie (Izrael).
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......
Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony
ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu
Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku
postępowania.
6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy.
9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki
określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty
, stanowiący załącznik nr 1do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy):
numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
4.
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d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę
regulującą współpracę tych wykonawców.
11. Ofertę należy złożyćw siedzibie Zamawiającego pod adresem:
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia
08.05.2018, do godz. 9:00
12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.
13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed
upływem terminu do składania ofert.
14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".
15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.
16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia
08.05.2018, do godz. 9:30
17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia: pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w następującej formie:
a) pisemnie na adres zamawiającego: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
b) drogą elektroniczną na adres: anna.zaborska@alefbet.edu.pl
c) Prosi się by wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego w związku z niniejszym
postępowaniem miała dopisek:Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-26-0027/17
2. Oświadczenia, pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania pytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, wniosków,
oświadczeń i innych informacji telefonicznie.
4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom / zamieszcza na stronie
internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu i załączników.
9. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 25.06.2018 - 12.07.2018
10. Informacja na temat powiązań osobowych i kapitałowych:
Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Każdy z Wykonawców, odpowiadając na zapytanie ofertowe, składa Oświadczenie o braku powiązań
osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
11. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia:
Nie dotyczy
12. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
13. Informacja o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
14. Wynagrodzenie:
Wydatek zostanie poniesiony w ramach projektu (Nr Wniosku POPW.01.01.02-26-0027/17) Tytuł projektu:
„Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
Pełne wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia oraz dostarczenia
prawidłowo wypełnionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. Zamawiający (o ile konieczność taka
okaże się niezbędna i uzasadniona przez Wykonawcę) przewiduje możliwość udzielenia zaliczki.
Wszystkie dodatkowe koszty nieujęte w zapytaniu ofertowym, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia lub te, które wynikną w trakcie realizacji zamówienia pokrywa Wykonawca.
Rozliczenia będą prowadzone w PLN.
Ofertę należy złożyć w PLN.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sytuacji, kiedy cena za
wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację
zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.
Spis załączników do zapytania ofertowego:
Wzór Formularza Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
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