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Gdańsk: usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska dla dzieci, z nauka jazdy 

na nartach dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej. 

Numer ogłoszenia: 221651 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 

29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa zorganizowania i 

przeprowadzenia zimowiska dla dzieci, z nauka jazdy na nartach dla pracowników, emerytów 

i rencistów Politechniki Gdańskiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska dla dzieci, z nauka 

jazdy na nartach dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej w terminie 

od 09.02.2013 r. do 24.02.2013 r Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 

i zał. nr 9 do SIWZ. Miejsce realizacji zamówienia: Jedna z poniższych miejscowości: 

lokalizacja obiektu - góry na południu Polski w miejscowości, w której znajdują się wyciągi 

narciarskie tj.: Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzańska, Krynica Zdrój, Zawoja, Wisła, 

Szczyrk; oferowane obiekty muszą być zlokalizowane z dala od ruchliwych dróg.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

http://www.dzp.pg.gda.pl/


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

09.02.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu 

składania ofert. Kwota wadium została określona w kwocie 2500 PLN. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub 

pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług 

turystycznych oraz musi być wpisany do: Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych i Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych, zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z 

dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2004. 223. 2268 z późn. zm.), W celu 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w rozdziale III SIWZ należy złożyć: kopię poświadczona przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego /tzn. odzwierciedlającego 

stan faktyczny/ Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych wydanego przez Wojewodę lub Marszałka 

Województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, kopię 

poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego /tzn. 

odzwierciedlającego stan faktyczny/ odpisu z Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez 

Ministra właściwego ds. Turystyki. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 co 

najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia określony w zał. nr 7 i zał. nr 9 do SIWZ. tzn. usługa 

zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska, kolonii lub obozu dla dzieci w 

wieku od 7 do 18 lat, liczba uczestników- dzieci min 40, o łącznej wartości 

brutto nie mniejszej niż 80.000 zł. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

  



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 

zmiana ceny spowodowana zmianą obowiązujących stawek podatkowych, zmiana nazw i 

innych danych identyfikacyjnych stron 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych Gmach B 

pok. 212 lub 213. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 26.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych Gmach B pok. 212 lub 213. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


