
 
 

 
Zamówienie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 w związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”. 

 

Kielce, dn. 31.01.2022 r. 

DAI.234.11.21 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do 

składania ofert na organizację spotkania w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego w 

dniach 23 i 24 lutego 2022 r. 

 

Tryb postępowania: Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych 

 

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest  organizacja spotkania wraz zapewnieniem wyżywienia dla 

Doradców Energetycznych oraz Zarządów WFOŚiGW i NFOŚiGW (łącznie max. 120 osób) 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa hotelowa będzie obejmować zapewnienie w dniu: 

➢ 23 lutego 2022 r. - kolacji (dla max. 110-120 osób),  

➢ 4 lutego 2022 r. w godzinach 10:00-13:00 – sali szkoleniowej dla max. 80 osób 

wyposażonej w sprzęt do wyświetlenia prezentacji i nagłośnienie  

➢ 24 lutego 2022 r. w godzinach 10:00-13:00 – sali szkoleniowej dla max. 30 osób 

wyposażonej w sprzęt do wyświetlenia prezentacji i nagłośnienie  wraz z dostępnym w 

trakcie spotkania bufetem kawowym (kawa z ekspresu, herbata, woda mineralna, ciasto 

bankietowe i kanapeczki). 

Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana w terminie późniejszym, nie później jednak niż 

5 dni przed organizacją spotkania, tj. w terminie do 18 lutego 2022r.). 

 

Kolacja w dniu 23 lutego 2022 r. w formie szwedzkiego stołu od 19.00 do 23.00, składająca 

się z:  

• zimne przystawki - mięsne i wegetariańskie, co najmniej 3 propozycje (łącznie co najmniej 

100g na osobę); 

• danie główne – mięsne i wegetariańskie oraz dwa dodatki skrobiowe* do wyboru (co 

najmniej 320-400g na osobę, w tym dodatek mięsny, a w przypadku dań wegetariańskich – 

dodatek wegetariański, nie mniej niż 150g na osobę). Danie główne obejmować będzie 

potrawy odpowiednio mięsne (dwa rodzaje), rybne (jeden rodzaj). Proporcje: 60% mięso, 

40% ryba i wegetariańskie 

* jako dodatek skrobiowy rozumie się ziemniaki, ryż, kaszę lub makaron. 

• sałaty i/lub surówki – co najmniej 2 propozycje (łącznie co najmniej 100g na osobę), 

• deser: 3 rodzaje ciasta (łącznie co najmniej 100g na osobę), 

• napoje gorące: naturalna kawa z ekspresu, wybór herbat w saszetkach zawierający herbatę 

czarną i zieloną, termosy z gorącą wodą, dodatki: mleko, cukier, cytryna – bez ograniczeń, 

• woda – gazowana i niegazowana w butelkach (łącznie co najmniej 200 ml na osobę), 

• soki owocowe 100% , w tym: jabłkowy, grejpfrutowy oraz czarna porzeczka (łącznie co 

najmniej 200 ml na osobę). 
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Dwie sale szkoleniowe na potrzeby spotkań wyposażone w sprzęt umożliwiający wyświetlenie 

prezentacji (tj. komputer/ laptop, rzutnik wraz z nagłośnieniem).  

Bufet kawowy – dostępny na sali szkoleniowej dla max 30 osób w dniu 24 lutego 2022 r.   

w godz. 10:00- 13:00 obejmował będzie: kawa z ekspresu, herbata w torebkach (czarna i zielona) 

plus termosy z gorącą wodą , woda mineralna w małych butelkach niegazowana i gazowana - mix 

(1 butelka 0,33 l na osobę) , ciasto bankietowe-2 rodzaje (po 100g  na osobę), kanapeczki na 

bagietce/ ciemnym pieczywie-mix (3 szt. na osobę ), mleko do kawy , cukier, cytryna  

 

Ponadto: 

Zapewnienie miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem dla max. 110-120 osób (pokoje  z łazienką) 

w tym min. 30  pokoi jednoosobowych (pokoi z łazienką) wraz z miejscami parkingowymi – ok. 

40 miejsc. 

Rezerwacja noclegów i płatność za nie dokonywana będzie indywidualnie przez uczestników 

spotkania.  

PDODATKOWO  w dniu 22 lutego 2022 roku Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zamówienia dodatkowej kolacji (menu zgodnie z opisem z dnia 23 lutego 2022 roku)  dla max 60 

osób. Informacja o dodatkowej kolacji Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia 18 lutego 2022 

roku. 

 

Informujemy jednocześnie, że część przedmiotu zamówienia jest planowana do dofinansowania 

ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w 

związku z realizacją „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Wykonawca 

wyspecyfikuje na odrębnej fakturze pozycje planowane do dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach ww. Programu. 

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena 

Oferty rozpatrywane będą kompleksowo  –  nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

Prosimy o określenie terminu związania Państwa ofertą, a także akceptację warunków umowy, której 

wzór określony został w załączniku nr 2.  

 

• Miejsce wykonywania zamówienia: 

 

Miasto Kielce 

                                        

• Opis sposobu przygotowania i składania ofert: 

 

1. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

2. Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie 

zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku 

VAT do dwóch miejsc po przecinku. 
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3. Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym 

wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Ofertę prosimy przygotować zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1.  

5. Prosimy o określenie terminu związania Państwa ofertą, a także akceptację warunków umowy, 

której wzór określony został w załączniku nr 2.  

6. Ofertę wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Zamawiającego do dnia  

8.02.2022 r. do godz. 1400.  w podwójnym opakowaniu. Na opakowaniu prosimy zamieścić 

następującą informację: „ORGANIZACJA SPOTKANIA W RAMACH  PROJEKTU 

DORADZTWA ENERGETYCZNEGO”. Oferty  złożone po tym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

7. Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

8. O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego,  a nie data 

stempla pocztowego. 

 

•  Pozostałe postanowienia i informacje: 

 

1. W przypadku, gdy Targi zostaną odwołane, nie później niż do dnia 21.02.2022 r., z powodu 

wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.  

2. W przypadku, gdy Targi zostaną odwołane z powodu wprowadzenia obostrzeń 

epidemiologicznych związanych z epidemią SARS-CoV-2 w dniu 22.02.2022 r. Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia zamówienie bez podania przyczyny. 

4. O unieważnieniu zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, 

którzy ubiegali się udzielenia zamówienia. 

  

• Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 

Katarzyna Kitlińska, nr telefonu: 887 447 734 

Justyna Podyma-Mesek, nr telefonu: 887 447 736 

Katarzyną Chaba, adres e-mail: k.chaba@wfos.com.pl 

 

 

 

………………………………………… 
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) 

Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - wzór oferty   

2) Załącznik Nr 2 - wzór umowy  

3) Załącznik Nr 3 – Klauzula informacyjna  RODO 

4) Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
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