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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414791-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2018/S 183-414791
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
Łódź
90-051
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kubiak
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lodzkie.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zorganizowanie i obsługa seminarium, którego tematem będzie polityka spójności oraz nabory przeprowadzane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: ZP.272.69.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79950000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa seminarium poświęconemu tematyce polityki spójności
oraz naborom przeprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020), dotyczącym profilaktyki zdrowotnej i projektów badawczo-rozwojowych.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 80 510.83 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
80522000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamawiający wymaga, aby miejscem świadczenia usługi był hotel o standardzie minimum czterogwiazdkowym,
położony na terenie miasta Łodzi, zapewniający minimum 40 bezpłatnych miejsc parkingowych.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa seminarium poświęconemu tematyce polityki spójności
oraz naborom przeprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020), dotyczącym profilaktyki zdrowotnej i projektów badawczo-rozwojowych.
Seminarium zostanie podzielone na trzy części:
— pierwsza z nich odbędzie się w formie debaty dotyczącej polityki spójności, podsumowania efektów
wdrażania RPO WŁ 2014-2020, omówienia wyzwań i możliwości jakie czekają województwo łódzkie po okresie
programowania 2014-2020. Ta część seminarium przeznaczona jest dla maksymalnie 250 osób,
— druga część seminarium odbędzie się w formie dwóch odrębnych sesji dot. wsparcia RPO WŁ 2014-2020:
jedna dotyczyć będzie profilaktyki zdrowotnej, druga działalności badawczo-rozwojowej (każda z nich
planowana jest na 125 osób),
— trzecia część polegać będzie na zapewnieniu przez Zamawiającego wspólnej atrakcji dla wszystkich
uczestników wydarzenia (dla maksymalnie 250 osób).
Zamawiający wymaga, aby miejscem świadczenia usługi był hotel o standardzie minimum czterogwiazdkowym,
położony na terenie miasta Łodzi, zapewniający minimum 40 bezpłatnych miejsc parkingowych, dysponujący
odpowiednią bazą konferencyjną, dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – projekt umowy.

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach pomocy technicznej RPO WŁ 2014-2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Seminarium odbędzie się w dniu 21.9.2018 roku.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej
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IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: www.uzp.gov.pl
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 149-342832

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
Zorganizowanie i obsługa seminarium, którego tematem będzie polityka spójności oraz nabory przeprowadzane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/09/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
PHIN Consulting Sp. z o.o.
ul. Częstochowska 63
Łódź
93-121
Polska
Tel.: +42 6611199
Faks: +42 6611199
Kod NUTS: PL711

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 80 510.83 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 68 699.19 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ust. Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
8. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2018
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