Departament Turystyki
............................................................
nazwa komórki organizacyjnej Ministerstwa

data 22.03.2018 r.

Zaproszenia do składania ofert
na wykonanie pracy badawczej pt.
„Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych”
Ministerstwo Sportu i Turystyki, uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pracy
badawczej pt.: „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych” (zgodnie z załącznikiem nr 1 do
zaproszenia) w ramach zakupu dokonywanego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz
zgodnie z zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 17 maja
2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
1.

Wymagania formalne dotyczące złożenia oferty:
Wykonawca ma obowiązek złożyć wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do zaproszenia.
Informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
Do oferty należy dołączyć:
- wykaz głównych usług (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zaproszenia) wraz z referencjami lub
innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówień;
- konspekt opracowania wraz z opisem metody doboru próby.

2. Informacja o ofertach częściowych, wariantowych i zamówieniach uzupełniających
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy
Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę
i doświadczenie:
Sposób oceny spełnienia warunku - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał/wykonuje
zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.: wykonanie badań
na grupie osób niepełnosprawnych, których budżet przekraczał 150 tysięcy złotych łącznie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków na
podstawie danych i informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach żądanych do
załączenia do oferty.

4.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) cena oferty brutto – 60%;
Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru: Łączna wartość brutto oferty
(z podatkiem VAT) (kryterium nr 1) za realizację całego zamówienia:
K1=

Najniższa łączna wartość brutto oferty
Łączna wartość brutto oferty badanej

x 60% x100

2) konspekt opracowania według wykonawcy – 30%;
Wykonawca dostanie 0 pkt za zaoferowanie ogólnego zarysu opracowania.
Wykonawca dostanie 15 pkt za szczegółowy plan opracowania.
Wykonawca dostanie 30 pkt za pełny konspekt opracowania (spis treści) wraz z opisem metody
doboru próby.
3) zrealizowana próba – 10%; Wykonawca powinien podać liczebność zrealizowanej próby:
Wykonawca dostanie 0 pkt za zrealizowaną próbę 1 000 ankiet (1 000 – 1 249);
Wykonawca dostanie 5 pkt za zrealizowaną próbę 1 250 ankiet (1 250 – 1 499);
Wykonawca dostanie 10 pkt za zrealizowaną próbę 1 500 ankiet (1 500 i więcej).

a)
b)
c)

Przyjmuje się, w zakresie kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, 1% wagi kryterium
= 1 pkt
Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający wybierze ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego, oraz która uzyska
najkorzystniejszą łączną punktację zgodnie z ww. kryterium oceny ofert.
5.

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w terminie od daty podpisania
umowy do 31 października 2018 r.

6.

Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc
od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

7.

Unieważnienie postępowania: Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia
przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyn.

8. Warunki realizacji przedmiotu umowy zawarto w Istotnych Postanowieniach Umowy
stanowiących załącznik nr 4 do zaproszenia. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę, na
podstawie Istotnych Postanowień Umownych (IPU). Zamawiający zastrzega, że IPU będą
szczegółowo dopracowane między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza.

9.

Ofertę proszę złożyć w terminie do 06.04.2018 roku do godz. 14.00 za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: turystyka@msit.gov.pl
Dodatkowych informacji udziela: Pani Ewa Bąk-Filipek tel. +48/22 24 43 192.

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz ofertowy
3) Wykaz głównych usług
4) IPU – Istotne Postanowienia Umowne

