
             
 

Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i zagranicznym oraz zgłoszonych rozwiązań – 
zadane finansowane w ramach umowy 620/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 

upowszechniająca naukę 

          Kielce, 05.02.2019r. 

RCO 6/19 

Zapytanie ofertowe 

 
Dotyczy: Organizacja podróży i pobytu Laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-   
                Wynalazca podczas 47. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, 25-314 Kielce 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Zapewnienie noclegów na terenie Genewy dla 7 osób w dniach 9-14.04.2019r. w hotelu o standardzie 

minimum trzygwiazdkowym, wraz ze śniadaniem, w pokojach jednoosobowych z dostępem do 
Internetu. Hotel powinien być w odległości nie większej niż 10 km od miejsca Międzynarodowej 
Wystawy w Genewie oraz w sąsiedztwie przystanków komunikacji publicznej, którą można dojechać 
do miejsca wystawy, WIPO i CERN.  

2. Bezpośredni transport lotniczy dla 7 osób z Warszawy do Genewy w dniu 9.04.2019r. oraz  
z Genewy do Warszawy w dniu 14.04.2019r., w godzinach popołudniowych.  

3. Transport eksponatów, urządzeń i materiałów niezbędnych do prezentacji wynalazków na trasie 
Kielce-Genewa oraz  Genewa-Kielce w następujących terminach: 

- Przyjazd do Genewy - w dniu 9.04.2019r. o godz. 15:00 
- Wyjazd z Genewy - w dniu 14.04.2019r. o godz. 17:00 

4. Ubezpieczenie od wszelkich ryzyk eksponatów na czas podróży i prezentacji na wystawie na łączną 
kwotę 35 000 PLN. 

5. Ubezpieczenie kompleksowe 7 uczestników wyjazdu do Genewy na czas podróży i pobytu 
w Genewie. 

6. Diety dla 5 osób na czas pobytu w Genewie (5 dni), wypłacone przez Zleceniobiorcę, w wysokości 
nie mniejszej niż 75 CHF za dobę dla jednej osoby. 

 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Wykonawca zapewni usługę wysokiej jakości, jako podmiot posiadający co najmniej pięcioletnie 

doświadczenie w zakresie organizacji usług turystycznych. 
2.  Na potwierdzenie wymogu, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

co najmniej pięć referencji. 
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy w wyznaczonym czasie złożą ofertę  

zawierającą osobną wycenę poszczególnych punktów przedmiotu zamówienia oraz kwotę ogółem 
brutto, która jest podstawą oceny kryterium – cena oferty. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z terminami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Wykonawca, który złożył ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu do 
składania ofert określonego poniżej. 
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 
2. Cena oferty przedstawiona przez Oferenta obejmuje wszystkie koszty związane z realizację 

przedmiotu zamówienia. 
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 
4. Wszystkie strony ofert, naniesione poprawki lub korekty błędów i skreślenia muszą być parafowane 

przez osoby upoważnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy. 
 
VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według niżej wymienionych kryteriów: 

 
Cena oferty (C) Wartość kryterium (waga) 95% 
 
Podstawą oceny jest cena oferty brutto przedstawiona przez Oferenta, obejmująca wszystkie koszty realizacji 
zamówienia. Ocenie podlega wysokość ceny za wykonanie zamówienia, zaoferowana przez Oferenta. Ocena 
ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości najniższej ceny do wartości z 
oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg wzoru: 

𝐶
𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦

𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦
100 𝑥 𝑤𝑎𝑔𝑎 

gdzie: 𝐶 – wartość punktowa dla kryterium: 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 
 

b) Wysokość diety dla jednej osoby(Wd)   Wartość kryterium (waga) 5%  
 
Ocenie podlega wysokość oferowanej diety za każdy dzień. wypłaconej przez Wykonawcę dla każdej z 5 
wskazanych osób na czas pobytu w Genewie. 
 

Zamawiający dokona oceny powyższego kryterium w następujący sposób: 
 

a) Dieta dla jednej osoby na czas pobytu w wysokości 75 CHF za jedną dobę = 0 pkt,  
b) Dieta dla jednej osoby na czas pobytu w wysokości 80 CHF za jedną dobę = 2 pkt, 
c) Dieta dla jednej osoby na czas pobytu w wysokości 88 CHF i więcej za jedną dobę = 5 pkt  
 

2. Jeżeli z załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. III ppkt 2 
wynikało będzie, że posiada on mniejsze doświadczenie niż wymagane przez Zamawiającego jego 
oferta zostanie odrzucona. 
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VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Cena ma obejmować wszystkie podatki i inne należności wymagane przepisami prawa. 
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
3. Cena nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
4. Cena podana w ofercie musi być przedstawiona w walucie polskiej. 
 
IX MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Oferty należy przesyłać na adres:  
Politechnika Świętokrzyska 
Centrum Ochrony Własności Intelektualnej 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 
25-314 Kielce   
lub złożyć osobiście: 
Politechnika Świętokrzyska, Budynek B, parter, pokój nr 17A 
do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 12:00. 
 
Osoby do kontaktu: 
Paula Janus tel. 41 34 24 358 e-mail: pjanus@tu.kielce.pl 
 
X INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
1. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. 
2. W przypadku wyboru jednej z ofert, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Oferenta z użyciem 

podanych przez niego danych kontaktowych. 
 
 

Zatwierdził: 

dr hab. inż. Bożena Kaczmarska, prof. PŚk 
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Klauzula informacyjna 

 
wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane 
dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 

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”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska, al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 7, 25-314 Kielce 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Świętokrzyskiej jest Pan mgr Jan Baranowski, kontakt: 
j.baranowski@tu.kielce.pl, 41 34 24 367 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: Organizacja podróży i pobytu Laureatów 
IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-  Wynalazca podczas 47. Międzynarodowej Wystawy 
Wynalazków w Genewie, prowadzonym w trybie zamówienia do 30 000 tys. euro, art. 4 pkt 8 Pzp; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”  
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, oraz 

zgodnie z zapisami umowy Nr 620/P-DUN/2018 dotyczącej środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 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; 
− 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.  
 

  
 ............................................................................. 
 (data i czytelny podpis) 
______________________ 
** 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 
 


