
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

30-08-2019 

Termin składania ofert 

09-09-2019 

Numer ogłoszenia 

1203624 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: szkolenia@nfosigw.gov.pl 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

szkolenia@nfosigw.gov.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Magdalena Kukawska, mail: magdalena.kukawska@nfosigw.gov.pl 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

22 45 90 532 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa logistyczna trzydniowego wyjazdu 

szkoleniowego grupowego połączonego z wizytacją obiektów z zakresu ochrony środowiska dla 

pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: 

NFOŚiGW).  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi inne 



Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: cała Polska Powiat: Wszystkie Miejscowość: Olsztyn, Nidzica, Malbork  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie obsługi logistycznej trzydniowego wyjazdu szkoleniowego 

grupowego połączonego z wizytacją obiektów z zakresu ochrony środowiska dla pracowników 

NFOŚiGW. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa logistyczna trzydniowego wyjazdu 

szkoleniowego grupowego połączonego z wizytacją obiektów z zakresu ochrony środowiska dla 

pracowników NFOŚiGW.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

Kod CPV 

79951000-5 

Nazwa kodu CPV 

Usługi w zakresie organizowania seminariów 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Wyjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 02.10.2019 r. – 04.10.2019 r. 

Załączniki 

 Załącznik nr 3 Wzór Formularza ofertowego w wersji edytowalnej do wykorzystania  

 Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy  

 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie, organizację 

i obsługę logistyczną 3-dniowego wyjazdu szkoleniowego grupowego połączonego z wizytacją 

obiektów z zakresu ochrony środowiska dla pracowników NFOŚiGW jest wskazanie przez 

Wykonawcę opiekuna, który posiada doświadczenie w organizacji i obsłudze logistycznej co 

najmniej 3 wyjazdów grupowych (zakwaterowanie, wyżywienie, transport), każdy dla grupy co 

najmniej 20 osób, w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1322316
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1322315
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1322314


W celu potwierdzenia spełniania powyższego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz co 

najmniej 3 wyjazdów grupowych, obejmujących zakwaterowanie, wyżywienie, transport, każdy dla 

grupy co najmniej 20 osób, których organizacją i obsługą zajmował się wskazany opiekun, w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Warunki zmiany umowy 

1. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron. 

2. NFOŚiGW przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu, w przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w stosunku do 

terminów umownych. NFOŚiGW może od umowy odstąpić w okresie 10 dni od powzięcia 

wiadomości o opóźnieniu. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Kryterium 1 (A) Doświadczenie opiekuna grupy w organizacji i obsłudze logistycznej wyjazdów 

grupowych: 50%: 

Ocena w tym kryterium będzie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu wyjazdów 

grupowych, których organizacją i obsługą zajmował się wskazany opiekun, przy czym : 

- za 3 wyjazdy grupowe spełniające wymagania określone powyżej (spełnianie minimalnego 

wymogu, stanowiącego warunek udziału w postępowaniu) – oferta otrzyma 0 pkt.  

- w innym przypadku (więcej niż 3 wyjazdy grupowe spełniające wymagania określone powyżej) - 

punkty będą przyznane wg wzoru:  

A = (liczba zorganizowanych i obsłużonych wyjazdów grupowych przez opiekuna ocenianej 

oferty/największa liczba zorganizowanych i obsłużonych wyjazdów grupowych przez opiekuna 

spośród ofert)*50. 

W przypadku zgłoszenia do zorganizowania i obsługi szkolenia więcej niż jednego opiekuna, do 

oceny ofert przyjęta będzie najniższa liczba punktów spośród uzyskanych przez poszczególnych 

opiekunów. 

2. Kryterium 2 (B) Cena za uczestnika szkolenia (brutto): 50% - punkty za ofertę w tym kryterium 

przyznawane będą w następujący sposób: 

B (cena) = (cena najniższa/cena badana)*50 

3. Liczba punktów oferty jest sumą punktów uzyskanych wg kryterium A i B. Maksymalnie jest do 

zdobycia 100 punktów. 

Wygrywa oferta z największą liczbą punktów. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

Adres 

Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 



mazowieckie , Warszawa 

Numer telefonu 

224590100 

Fax 

224590101 

NIP 

5220018559 

Tytuł projektu 

Plan Działań sektora energetyka na lata 2019-2020 

Numer projektu 

POIS.10.01.00-00-0401/19-00 

Inne źródła finansowania 

UDA-POIS.10.01.00-00-0201/19-00 
 


