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Ogłoszenie
Numer

Id

2022-40105-121058

121058

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.14.00-32-0002/21 - Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na
innowacje – etap III

Tytuł

„Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze
Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego
w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego
współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmiany umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-08-05
1. 20220805 Zapytanie ofertowe
2. 20220805 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
3. 20220805 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - Załącznik nr 2
4. 20220805 Wykaz osób - Załącznik nr 3
5. 20220805 Program warsztatów - Załącznik nr 4
6. 20220805 Wykaz usług - Załącznik nr 5
7. 20220805 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 6
8. 20220805 Wzór umowy - załącznik nr 7
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2022-08-05

2022-08-05

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2022-08-16 12:00:00

2022-08

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Partyzantów 1
70-222 Szczecin
NIP: 8512745138

Osoby do kontaktu
Magdalena Olejniczak
tel.: +48 91 433 41 26
e-mail: m.olejniczak@zrot.pl

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Organizacja warsztatów
Budżet części 1

60000,00 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
1) Informacje ogólne
a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu działań
poznawczo – edukacyjnych (warsztatów oraz konferencji) z zakresu budowania, rozwoju
i profesjonalizacji produktów turystycznych dla uczestników projektu „Wzmocnienie pozycji
regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach
RPO Województwa Zachodniopomorskiego współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UWAGA! Zamawiający podzielił zamówienie na części na następujące części:
1) CZĘŚĆ NR 1: Organizacja warsztatów
2) CZĘŚĆ NR 2: Organizacja konferencji
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub obie części zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części na które może zostać udzielone zamówienie.
b) Szacowana liczba uczestników poszczególnych wydarzeń:
- Część nr 1 - spotkania warsztatowe: 30 osób (2 warsztaty w grupach po 15 osób każdy)
- Część nr 2 - konferencja: 50 osób
c) Grupę docelową projektu stanowią osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność
gospodarczą w dziedzinie turystyki oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
d) Liczba wydarzeń w ramach zamówienia:
- Część nr 1 - spotkania warsztatowe: 2
- Część nr 2 - konferencja: 1
e) Czas realizacji zamówienia:
- Część nr 1 - spotkania warsztatowe – do przeprowadzenia w terminie między 29 sierpnia 2022 r. a
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21 października 2022 r., z wyłączeniem weekendów;
- Część nr 2 - konferencja – do 30.11.2022 r.
2) Szczegółowy zakres zamówienia
a) CZĘŚĆ NR 1 - Organizacja warsztatów wg następujących parametrów i zakresu:
- przeprowadzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego (w lokalizacji zatwierdzonej
przez Zamawiającego przed zawarciem umowy) 2 warsztatów, trwających każdorazowo 2 dni po
5 godzin lekcyjnych (10 godzin lekcyjnych w ramach każdego z 2 warsztatów) z następujących
zakresów:
- - komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej
- - budowa produktu turystycznego i jego promocja
- - identyﬁkacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty turystycznej
Z następującymi obowiązkami:
- - rejestracja uczestników warsztatów
- - zapewnienie cateringu dla uczestników i obsługi podczas warsztatów (2 obiady, 1 kolacja, 1
śniadanie, tzw. ciągły bufet kawowy dla 15 uczestników warsztatów + obsługa - bufet przed salą
warsztatową, uzupełniany na bieżąco); Zamawiający oczekuje, aby w ramach bufetu kawowego
dla uczestników warsztatów zapewnione były: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne
przekąski typu kruche ciastka, owoce, kanapki, tartinki itp.; pod pojęciem obiad/kolacja Zamawiający
rozumie jeden ciepły posiłek zawierający około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką
lub drugiego dania), odpowiadający normom odżywczym w tzw. punktach zbiorowego żywienia,
który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z
pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności,
obligatoryjnie z dostępną wersją wegetariańską.
- zapewnienie zakwaterowania dla uczestników warsztatów (1 nocleg) w standardzie:
- - obiekt w standardzie **** lub ***; jeśli w wybranej lokalizacji nie ma obiektu spełniającego
ten warunek dopuszcza się wybór obiektu o standardzie niższym przy każdorazowej akceptacji
Zamawiającego na podstawie złożenia minimum 2 alternatywnych propozycji
- - pokoje jednoosobowe
- - pokoje z łazienkami
- zapewnienie każdemu uczestnikowi pakietu szkoleniowego zawierającego materiały szkoleniowe
oraz pen drive’y z nagranymi materiałami o pojemności 128 GB.
- zapewnienie sali dla przeprowadzenia warsztatów

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
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Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

Szczecin

Szczecin

Miejscowość
Szczecin

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 60%

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40%

Część: 2
Tytuł części 2
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Organizacja konferencji
Budżet części 2

30000,00 PLN
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 2
Typ
Usługa

Podkategoria
Usługi szkoleniowe

Opis
1) Informacje ogólne
a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i kompleksowe przeprowadzenie cyklu działań
poznawczo – edukacyjnych (warsztatów oraz konferencji) z zakresu budowania, rozwoju
i profesjonalizacji produktów turystycznych dla uczestników projektu „Wzmocnienie pozycji
regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach
RPO Województwa Zachodniopomorskiego współﬁnansowanego przez Unię Europejską w ramach
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
UWAGA! Zamawiający podzielił zamówienie na części na następujące części:
1) CZĘŚĆ NR 1: Organizacja warsztatów
2) CZĘŚĆ NR 2: Organizacja konferencji
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub obie części zamówienia.
Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części na które może zostać udzielone zamówienie.
b) Szacowana liczba uczestników poszczególnych wydarzeń:
- Część nr 1 - spotkania warsztatowe: 30 osób (2 warsztaty w grupach po 15 osób każdy)
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- Część nr 2 - konferencja: 50 osób
c) Grupę docelową projektu stanowią osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność
gospodarczą w dziedzinie turystyki oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.
d) Liczba wydarzeń w ramach zamówienia:
- Część nr 1 - spotkania warsztatowe: 2
- Część nr 2 - konferencja: 1
e) Czas realizacji zamówienia:
- Część nr 1 - spotkania warsztatowe – do przeprowadzenia w terminie między 29 sierpnia 2022 r. a
21 października 2022 r., z wyłączeniem weekendów;
- Część nr 2 - konferencja – do 30.11.2022 r.
2) Szczegółowy zakres zamówienia
b) CZĘŚĆ NR 2 - Organizacja konferencji o następującej tematyce:
- - komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej
- - budowa produktu turystycznego i jego promocja
- - identyﬁkacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty turystycznej
Z następującymi obowiązkami:
- wynajem w Szczecinie sali konferencyjnej dla 50 osób w uzgodnionym terminie w IV kwartale 2022
r. w godz. 9.00 - 15.00 wyposażonej w:
- - stolik prezydialny oraz krzesła lub fotele dla 3-4 mówców w każdym panelu,
- - ustawienie krzeseł dla gości – teatralne,
- - ekran, rzutnik, laptop, minimum 3 mikrofony bezprzewodowe, stojak na mikrofon, nagłośnienie,
łącze internetowe;
- zapewnienie tzw. ciągłego bufetu kawowego dla 50 uczestników konferencji (bufet przed salą
konferencyjną, uzupełniany na bieżąco); Zamawiający oczekuje, aby w ramach bufetu kawowego
dla uczestników konferencji zapewnione były: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne
przekąski typu kruche ciastka, owoce, kanapki, tartinki itp.
- obiad dla 50 osób w dniu organizacji konferencji ok. godz. 13.00; pod pojęciem obiad Zamawiający
rozumie jeden ciepły posiłek zawierający około 1000 kalorii (może być w postaci zupy z wkładką
lub drugiego dania), odpowiadający normom odżywczym w tzw. punktach zbiorowego żywienia,
który powinien być przygotowywany zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzany z
pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności,
obligatoryjnie z dostępną wersją wegetariańską.
- udostępnienie na cały czas trwania konferencji pomieszczeń organizacyjnych (miejsce na
rejestrację oraz materiały konferencyjne, miejsce na przerwy kawowe i lunch, szatnia, etc.);
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- zapewnienie obsługi konferansjerskiej konferencji (1 osoba prowadząca) według programu i treści
uzgodnionych z Zamawiającym

Kody CPV
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

zachodniopomorskie

Powiat

Gmina

Szczecin

Szczecin

Miejscowość
Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ( tylko w zakresie Części nr 1)
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę wymagane jest posiadanie oraz załączenie do oferty
wpisu do Rejestru Firm Szkoleniowych.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz załączyć do oferty
wyciąg/odpis/wypis/inne potwierdzenie wpisu do Rejestru Firm Szkoleniowych.

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
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2) Potencjał techniczny: Wiedza i doświadczenie Wykonawcy ( tylko w zakresie Części nr 1)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby ﬁzyczne niebędące personelem
projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy
spełniają łącznie przesłanki wskazane poniżej w lit. a i b:
a) posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone w ciągu 5 ostatnich lat przed
upływem terminu składania ofert) w obszarze co najmniej 1 (jednej) świadczonej usługi będącej
przedmiotem zamówienia.
Przez świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie prowadzenie
działań szkoleniowych/warsztatowych w formie stacjonarnej, wyjazdowej i online w trybie
zorganizowanym, zamkniętym, w oparciu o jednoznacznie zdeﬁniowany program w obrębie
określonej dziedziny (tj. komercjalizacja i profesjonalizacja oferty turystycznej/ budowa produktu
turystycznego i jego promocja/ identyﬁkacja potencjałów regionu w zakresie rozwoju oferty
turystycznej).
b) zrealizowali w ciągu 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 25 godzin
szkoleń/warsztatów, w obszarze co najmniej 1 (jednej) świadczonej usługi będącej przedmiotem
zamówienia.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Wykaz usług – Załącznik nr 5
wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizację zamówienia (np. referencje).
Po dokonaniu wyboru oferty Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy
dyplomy, certyﬁkaty, zaświadczenia potwierdzające posiadany dorobek zawodowy.

Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis
3) Potencjał techniczny: Osoby zdolne do wykonania zamówienia ( tylko w zakresie Części nr 1)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby ﬁzyczne niebędące personelem
projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
a) dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
aa) co najmniej 1 osoby posiadającej co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie organizacji i
prowadzenia działań szkoleniowych/warsztatów.
oraz
ab) co najmniej 1 osoby posiadającej wykształcenie wyższe oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie
w zakresie prowadzenia działań warsztatowych w dziedzinie rozwoju lokalnego i/lub organizacji
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turystyki - trenera prowadzącego warsztaty z tego zakresu
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwaliﬁkacji zawodowych i doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz oświadczenie o
podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 3.

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
4) Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa Wykonawcy ( w zakresie Części nr 1 oraz w zakresie Części nr
2)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby ﬁzyczne niebędące personelem
projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i ﬁnansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
posiadają polisę OC (lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej) z sumą gwarancyjną z tytułu ryzyka prowadzonej działalności
gospodarczej w wysokości co najmniej 20.000,00 zł
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczające będzie jednokrotne
spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu tj. Wykonawca nie jest zobowiązany do
wykazywania się łączną sumą polis (wystarczająca będzie jedna polisa OC na 20.000,00 zł).

Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
POWIĄZANIE OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE Z ZAMAWIAJĄCYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (w tym osoby ﬁzyczne niebędące personelem
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projektu, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), którzy:
nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) 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.
W celu udokumentowania spełnienia niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie, zgodnie z
Załącznikiem nr 2.

PODSTAWY WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 R. O
SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
1) Na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z
postepowania);
b) wykonawcę, którego beneﬁcjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ﬁnansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca
takim beneﬁcjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).
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2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego
wykonawcy.
4) Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
UWAGA!!!: w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest
zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie
na załączniku nr 6.

Kryteria oceny do części 2
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena 100%

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2022-08-05 - data opublikowania
-> 2022-08-16 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-08 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

