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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia
…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy, w tym nr faksu lub adres e-mailowy)  W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców

OFERTA

I. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Pzp przez Polskie Centrum Akredytacji na „Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem znak sprawy PD.260.2.2016.KS”, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OGŁOSZENIA oraz na warunkach określonych 
w istotnych postanowieniach umowy. 

a) Cena całkowita oferty za wykonanie całości Przedmiotu Zamówienia wynosi łącznie.................................................... brutto PLN. 
b) Odległość drogowa sal od Dworca Centralnego wg. mapy Googla  https://mapy.google.pl/ wynosi …………………(w przypadku, gdy poszczególne rodzaje (wielkości) sal zlokalizowane są w różnych odległościach od Dworca Centralnego, należy wskazać odległość właściwą dla sali najbardziej oddalonej).
c) Dokładny adres obiektu, w którym znajdują się sale konferencyjne …………………………
d) Dostępność sali wyłącznie dla Zamawiającego na piętrze (tak / nie  Skreślić niepotrzebne).
e) Szczegółowe ceny zawarte są w Szczegółowym formularzu cenowym zał. Nr 1a do OGŁOSZENIA. 

II. Ponadto oświadczamy, że:
	Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:
	zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych 
w OGŁOSZENIA, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami OGŁOSZENIA.
	Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią OGŁOSZENIA oraz istotnymi postanowieniami umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu.
Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: ................................................................................................
Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom	 Wypełnić tylko, gdy dotyczy.  

Lp.
Część zamówienia, nazwa i adres podwykonawcy









Podpisano:..........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)


…………………………………………………
miejscowość /data
        Załącznik nr 1a do Ogłoszenia

…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
(nazwa i adres Wykonawcy, w tym nr faksu lub adres e-mailowy)


Szczegółowy formularz cenowy

Cena za wynajem sal konferencyjnych 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lp.
Rodzaj sali
Ilość
(dni)
Cena jednostkowa netto za dzień wynajmu sali
Podatek VAT
23%
Cena jednostkowa brutto za dzień wynajmu sali
Łączna cena brutto (kolumna 3 x kolumna 6)
1
Sala dla grupy 27 osobowej
13 





2
Sala dla grupy 80 osobowej
1




3
Sala dla grupy 100 osobowej
1




4
Sala dla grupy 250 osobowej
1




Łączna cena brutto za wynajem sal








Cena za przerwę kawową i lunch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lp.
Rodzaj sali
Ilość
Cena jednostkowa netto za przerwę kawową i lunch od osoby
Podatek VAT
23%
Cena jednostkowa brutto za przerwę kawową i lunch od osoby
Łączna cena brutto (kolumna 3 x kolumna 6)
1
Sala dla grupy 27 osobowej

351
(27 osób x 13 dni)




Łączna cena brutto za przerwę kawową i lunch

Cena za przerwę kawową

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lp.
Rodzaj sali
Ilość
Cena jednostkowa netto za przerwę kawową od osoby
Podatek VAT
23%
Cena jednostkowa brutto za przerwę kawową od osoby
Łączna cena brutto (kolumna 3 x kolumna 6)
1
Sala dla grupy 80 osobowej
80




2
Sala dla grupy 100 osobowej
100




3
Sala dla grupy 250 osobowej
250




Łączna cena brutto za przerwę kawową

Załącznik nr 2a do Ogłoszenia


OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt. 3 w zw. z art. 22d  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem znak sprawy PD.260.2.2016.KS” dla Polskiego Centrum Akredytacji w imieniu:
..................................................................................................................................................................................................................................……..........................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale 6 OGŁOSZENIA. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 6 OGŁOSZENIA. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
                                                               (podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

							…………………………………………
(podpis)






Załącznik nr 2b do Ogłoszenia


OŚWIADCZENIE
o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem znak sprawy PD.260.2.2016.KS” dla Polskiego Centrum Akredytacji .......................................................................................................................................................……..........................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców)
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

                                                                 …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 
							…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

							…………………………………………
(podpis)




OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

							…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

							…………………………………………
(podpis)


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

							…………………………………………
(podpis)20


Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

.....................................
(nazwa Wykonawcy)
Postępowanie: „Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem znak sprawy PD.260.2.2016.KS” dla Polskiego Centrum Akredytacji


Wzór wykazu usług 

Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, potwierdzających spełnianie warunku określonego w pkt 6.2.1. Ogłoszenia. 

Lp.
Rodzaj wykonanej usługi (proszę podać informacje pozwalające na ocenę czy wszystkie elementy warunku opisanego w pkt 6.2.1. Ogłoszenia  są spełnione)
Data                 (od do) wykonania
Nazwa i adres odbiorcy usługi
Nazwa i adres Wykonawcy	 W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – dowód, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Za dowód zamawiający uznaje w szczególności pisemne zobowiązanie takiego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Wartość usługi







Do wykazu dołączam dowody poświadczające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.



........................., dn. ............................	......................................................
	(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)








Załącznik nr 4 do Ogłoszenia


UMOWA


zawarta w dniu …………………………………. w Warszawie pomiędzy: 

Polskim Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie 01-382 przy ul. Szczotkarskiej  42, 
NIP: 951-19-98-004, Regon: 017168960, reprezentowanym przez:

Panią Lucynę Olborską – Dyrektorem Polskiego Centrum Akredytacji 
zwanym dalej ,,Zamawiającym” 
a
firmą…………………(dane podmiotu), reprezentowaną przez:
……………………………………zwaną dalej „Wykonawcą”
  
 
zwany dalej „Stroną” lub „Stronami” 


Zamawiający, działając na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164 ze zm.), dokonał wyboru oferty Wykonawcy stosując wewnętrzną procedurę związaną z udzieleniem zamówienia na usługi społeczne. 








§ 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na wynajmie, w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy, sal konferencyjnych położonych w Warszawie przy ul. ……………………..  wraz ze sprzętem oraz zapewnienie usług gastronomicznych, których zakres został określony w załączniku nr 1 do umowy. 
	Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi umiejętnościami i sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu Umowy z zachowaniem  najwyższej staranności, gwarantując tym samym wysoki standard zaoferowanego wyżywienia oraz sal konferencyjnych. 

§ 2

Umowa obowiązuje od daty jej podpisania do dnia 30 czerwca 2017 r.


§ 3
Zasady współpracy w zakresie realizacji usług

1.	Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę e-mailem, z 25-dniowym wyprzedzeniem, o dwóch terminach do wyboru, w których będzie korzystał 
z przedmiotu najmu (w przypadku terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy w pkt 2.1).
2.	Wykonawca jest zobowiązany wybrać jeden z dwóch terminów, o których mowa 
w ust.1, informując o tym Zamawiającego e-mailem w terminie 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego. W wybranym przez Wykonawcę terminie Zamawiający będzie korzystał z przedmiotu najmu. 
3.	Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić Wykonawcy e-mailem, na 25 dni przed każdym z terminów wskazanych w pkt 1.1 załącznika nr 1 do umowy, że będzie w nim korzystał z przedmiotu najmu.
4.	W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminów wskazanych w ust. 1  i  ust.3 Wykonawca nie ma obowiązku udostępnienia Zamawiającemu przedmiotu najmu w terminie krótszym niż 25 dni od poinformowania Wykonawcy o chęci skorzystania z Przedmiotu najmu.  

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.	Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę
netto ................... (słownie:............................) plus podatek VAT w wysokości ……………………….. zł, tj. brutto .................... (słownie:.............................).
2.	Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie uzależniona od faktycznej ilości wykorzystanych przez Zamawiającego usług. 
3.	Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy zostanie obliczone, jako suma określonej stawki dziennej przedmiotu najmu określonej w art. 5 ust. 1 pomnożonej przez ilość dni najmu w okresie obowiązywania Umowy oraz stawki usług gastronomicznych, pomnożonej przez ilość osób biorących udział w każdorazowym wydarzeniu zrealizowanym przez Zamawiającego 
w przedmiocie najmu.
4.	Zapłata wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 powyżej oraz § 5 ust.1. nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym Wykonawca będzie wystawiał fakturę po każdorazowym zakończeniu przedmiotu najmu.   
5.	Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
6.	Przez cały okres trwania umowy Wykonawca gwarantuje stałość cen wskazanych 
w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do oferty. 
7.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy.
8.	Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.






§ 5
Stawki 
1.	Strony ustalają następujące stawki:
a)	stawka dzienna wynajmu Sali 27 osobowej  – ….. zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23 %;
b)	stawka dzienna za przerwę kawową i catering w przypadku wynajmu sali 27 osobowej  –……………….. zł brutto za jedną osobę, w tym podatek VAT w wysokości 23 %;
c)	stawka dzienna wynajmu Przedmiotu najmu sala 80 osobowa – ….. zł brutto w tym podatek VAT w wysokości 23 %; 
d)	stawka dzienna za przerwę kawową w przypadku wynajmu sali 80 osobowej  –……………….. zł brutto za jedną osobę, w tym podatek VAT w wysokości 23 %;
e)	stawka dzienna wynajmu Przedmiotu najmu sala 100 osobowa – ….. zł brutto w tym podatek VAT w wysokości 23 %; 
f)	stawka dzienna za przerwę kawową w przypadku wynajmu sali 100 osobowej  –……………….. zł brutto za jedną osobę, w tym podatek VAT w wysokości 23 %,
g)	stawka dzienna wynajmu Przedmiotu najmu sala 250 osobowa – ….. zł brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23 %; 
h)	stawka dzienna za przerwę kawową w przypadku wynajmu sali 250 osobowej  –……………….. zł brutto za jedną osobę, w tym podatek VAT w wysokości 23 %;
2.	Zamawiający może zrezygnować z czterech terminów określonych w pkt 1.1. załącznika nr 1 do umowy oraz z jednego terminów określonych w pkt 2.1. załącznika nr 1 do umowy. 
3.	W przypadku rezygnacji z wybranych terminów Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
4.	Zamawiający może zmienić termin najmu sali po uzgodnieniu mailowym z Wykonawcą.
5.	Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników korzystających z cateringu w poszczególnych terminach maksymalnie o 10%. Z tytułu zmniejszenia liczby uczestników korzystających z cateringu Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.





§  6
Kary umowne
	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
	odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,

nie  zrealizowania  przedmiotu najmu w terminie ustalonym przez Strony  zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1  w wysokości 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu  najmu, który nie został zrealizowany z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 7
Odstąpienie i wypowiedzenie umowy
	Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie postanowień umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

W przypadku rażąco nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń z strony Zamawiającego wykonuje przedmiot zamówienia w sposób nienależyty, naruszający postanowienia umowy lub przepisy prawa. Rozwiązanie umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6.





§ 8
Siła wyższa
	Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy nie jest w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań ze względu na przeszkody będące wynikiem działania siły wyższej, wówczas odpowiedzialność Strony za szkodę jest wyłączona.

W przypadku, gdy Wykonawca lub Zamawiający nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań z przyczyn, o których mowa w ust. 1, bezzwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę wszelkimi dostępnymi sposobami w celu zminimalizowania potencjalnych szkód.   
§ 9 
Zmiany umowy
Zamawiający, niezależnie od możliwości zmiany umowy w oparciu o przepis art. 144 ust. 1 pkt. 2 -6 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:
	zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy jest następstwem zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiany stawki podatku VAT,

konieczności zmiany terminów realizacji umowy w tym określonych w pkt.1.1 załącznika nr 1 do umowy z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć 
w momencie podpisywania Umowy.
	Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 10
Postanowienia końcowe 
	W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sprawy sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozpatrzeniu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 
 Jako koordynatorzy prac w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zostają wyznaczone następujące osoby:
	 ze strony Zamawiającego: ……………………………. (tel. …………………………….;  mail: ....                .);
 ze strony Wykonawcy:  ....................  (tel. ………………….; mail: ........................)
	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Wykonawca                                                                                                     Zamawiający  





Załączniki:
1.	Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2.	Załącznik nr 2 -  Oferta wykonawcy 
 























Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
									Załącznik nr 1 do umowy


	Opis przedmiotu zamówienia:
Wynajem sal konferencyjnych na szkolenia otwarte PCA:

	Dla grupy maksymalnie 27 osób w terminach: 
7 lutego 2017
3 marca 2017
14-15 marca 2017
17 marca 2017
23-24 marca 2017
11-12 kwietnia 2017
21 kwietnia 2017
24 maja 2017
20-21 czerwca 2017
	Wyposażenie Sali: sprzęt multimedialny: laptop, projektor multimedialny, ekran, pilot do slajdów, łącze internetowe (stałe, wi-fi), nagłośnienie, flipchart, flamastry, klimatyzacja.
Ustawienie stołów w podkowę. Stół dla prelegenta.
Powierzchnia Sali wykładowej 80 – 100 m2 bez słupów.
Udostępnienie miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej (szatnia lub szafa na ubrania).
Lokalizacja – sala powinna znajdować się w pobliżu przystanku, gdzie można dotrzeć komunikacją miejską (metro, tramwaj, autobus) i nie większej niż 3 km odległości drogowej od Dworca Centralnego w Warszawie. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy Googla  https://mapy.google.pl/. Za punkt początkowy do obliczania odległości należy przyjąć Dobrzec Centralny adres Aleje Jerozolimskie 54. 
Sala konferencyjna powinna znajdować się w tym samym budynku, co restauracja lub catering musi być dostarczony na miejsce konferencji.
W przypadku szkolenia kilkudniowego, powinno się ono odbywać w tej samej sali.
Numer sali powinien być podany Zamawiającemu, co najmniej 3 tygodnie przed terminem szkolenia.
Oferowane sale, w których odbywają się szkolenia dla 27 osób powinny znajdować się w tej samej lokalizacji.
Przerwa kawowa: całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby kawa, herbata, ciasteczka lub ciasto, woda gazowana, niegazowana, mleko (nie w proszku) lub śmietanka do kawy, cukier. Przerwa kawowa powinna być przygotowana, co najmniej 30 min. przed rozpoczęciem szkolenia. Na sali powinien znajdować się ekspres do kawy, z którego uczestnicy będą mogli korzystać w trakcie przerw kawowych. 
Lunch: drugie danie, z możliwością wyboru dania wegetariańskiego i napoje (woda, soki). Wyżywienie w tym samym budynku, co sala konferencyjna. W przypadku szkoleń kilkudniowych menu nie może się powtórzyć w trakcie jednego szkolenia. 
Zamawiający zobowiązuje się na 25 dni przez dniem wynajmu sali do przesłania mailem potwierdzenia rezerwacji sali.
Zamawiający może zrezygnować maksymalnie z czterech terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy w pkt 1.1. Z tytułu rezygnacji z wybranych terminów wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
Zamawiający może zmienić termin szkolenia po uzgodnieniu mailowym z wykonawcą.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników poszczególnego szkolenia maksymalnie o 10%.
	Wynajem sal konferencyjnych na spotkania z klientami i szkolenia wewnętrzne PCA
	Sale konferencyjne – terminy jednodniowe:
	jeden termin dla 80 osób w miesiącach IV/V 
jeden termin dla 100 osób w miesiącach III/IV
jeden termin dla 250 osób w miesiącach V/VI
	Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby terminów, w których będą wynajmowane sale w ilości 1 dzień. Z tytułu zmniejszenia ilości dni, w których będą wynajmowane sale wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający zobowiązuje się na 25 dni przez dniem wynajmu sali do zaproponowania wykonawcy dwóch terminów do wyboru, w których będzie korzystał z wynajmowanej sali. 
Wyposażenie Sali: sprzęt multimedialny: laptop, projektor multimedialny, ekran, łącze internetowe (stałe, wi-fi), nagłośnienie, flipchart, flamastry, klimatyzacja.
Stół dla prelegenta. Ustawienie krzeseł teatralne.
	Lokalizacja – sala powinna znajdować się w pobliżu przystanku, gdzie można dotrzeć komunikacją miejską (metro, tramwaj, autobus) i nie większej niż 3 km odległości drogowej od Dworca Centralnego w Warszawie. Odległość należy liczyć przy pomocy mapy Googla  https://mapy.google.pl/. Za punkt początkowy do obliczania odległości należy przyjąć Dobrzec Centralny adres Aleje Jerozolimskie 54. 

Sala konferencyjna powinna znajdować się w tym samym budynku, co restauracja lub catering musi być dostarczony na miejsce konferencji.
	Udostępnienie miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej (szatnia lub szafa na ubrania).

Przerwa kawowa: całodniowa, uzupełniana w razie potrzeby: kawa, herbata, ciasteczka kruche oraz ciasto np. drożdżówki, woda gazowana, niegazowana, mleko (nie w proszku) lub śmietanka do kawy, cukier. Przerwa kawowa powinna być przygotowana, co najmniej 30 min. przed rozpoczęciem szkolenia. Na sali powinien znajdować się ekspres do kawy, z którego uczestnicy będą mogli korzystać w trakcie przerw kawowych.
	Zamawiający może zrezygnować maksymalnie z czterech terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy w pkt 1.1 oraz z jednego z terminów określonych w załączniku nr 1 do umowy w  pkt.2.1. Z tytułu rezygnacji z wybranych terminów wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby uczestników poszczególnego szkolenia maksymalnie o 10%.
Zamawiający może zmienić termin szkolenia po uzgodnieniu mailowym z wykonawcą.












































Załącznik nr 7 do OGŁOSZENIA



......................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)



OŚWIADCZENIE


Składając ofertę w postępowaniu pn. „Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem znak sprawy PD.260.2.2016.KS” dla Polskiego Centrum Akredytacji oświadczamy, iż wybór naszej oferty prowadzi / nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 



* Niewłaściwe skreślić



Miejscowość: ..........................................

Data: ........................................................


                                                                        ..…….............................................................................
                                                      (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)




