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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 

poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzonym na 
podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),
którego przedmiotem jest: 

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA KONFERENCJI – 
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Narodowe Centrum Nauki
Adres: ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków
NIP: 676-24-29-638, REGON: 121-361-537
Tel. +4812-341-90-00
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl

2. Miejsce publikacji ogłoszeń i materiałów dotyczących zamówień publicznych: 
www.ncn.gov.pl/BIP.

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do 
dyrektywy 2014/24/UE o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 
euro. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwaną w dalszej 
części SIWZ „ustawą Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „procedury odwróconej”, 
tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji konferencji – wyjazdowego 
Posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki dla grupy liczącej maks. 100 osób w terminie 
15-17 stycznia 2020 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia znajduje się 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz załącznikach) zamieszczonej na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.ncn.gov.pl/BIP.

3. Zamówienie obejmuje następujące elementy: 

1) usługę noclegową ze śniadaniem obejmującą:

a. zapewnienie pokoi jednoosobowych lub dwuosobowych do pojedynczego 
wykorzystania dla minimum 60 osób, 

b. zapewnienie pokoi dwuosobowych dla maks. 40 osób; 

2) usługę gastronomiczno-restauracyjną obejmującą zapewnienie pełnego wyżywienia 
(lunch, przerwy kawowe, kolacja) dla maks. 100 osób; 

3) usługę konferencyjną obejmującą zapewnienie w pełni wyposażonych 5 sal 
konferencyjnych;  

4) usługę przewozu obejmującą transport uczestników konferencji z Krakowa 
(ul. Twardowskiego 16) do głównego miejsca konferencji oraz transport powrotny do 
Krakowa;
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4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 
do SIWZ.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, odpowiednio do treści 
postanowień SIWZ, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom.

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. Wykonawca musi złożyć ofertę, 
która obejmuje realizację całości zamówienia.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55.12.00.00-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55.11.00.00-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55.30.00.00-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60.17.00.00-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz 
z kierowcą

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16, 30-
312 Kraków, w recepcji na parterze budynku w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r. do 
godziny 12:00.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godzinie 12:30 w siedzibie 
Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, IV piętro, pok. 4.19.

V. KRYTERIA OCENY OFERT.

Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Waga

K-1 Cena oferty brutto 85%

K-2 Data przesłania przez Zamawiającego ostatecznej 
liczby rezerwacji 10%

K-3 Możliwość odwołania rezerwacji bez ponoszenia 
kosztów przez Zamawiającego 5%
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