
Unia Europejska
* ** Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

* * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
* * * E-mail: ojs@pubiications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http:!!

simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja 1: Instytucja zamawiająca

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Politechn ka Gdańska Wydz ał Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Z ądzanaiEkonomii znany)

Adres pocztowy: ul. G. Narutow cza 11/12
Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: 80-233 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 583486020
Osoba do kontaktów: Edyta Cirocka
E-mail: Edyta.Cirockafą”zie.pg.gda.pl Faks: +48 583472453

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej! podmiotu zamawiającego: (URL) http: /www pg.edu.pI
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

® Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik A.l)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (W tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

® Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik A.ll)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

® Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik A.lIl)

1.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

o Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

o Agencja/urząd krajowy lub federalny

o Organ władzy regionalnej lub lokalnej

o Agencja/urząd regionalny lub lokalny
® Podmiot prawa publicznego

o Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

o Inna: (proszę określić)

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
D Ogólne usługi publiczne
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D Obrona
D Porządek i bezpieczeństwo publiczne
D Środowisko
D Sprawy gospodarcze i finansowe
D Zdrowie
D Budownictwo i obiekty komunalne
D Ochrona socjalna
D Rekreacja, kultura i religia
~ Edukacja
D Inny: (proszę określić)

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

Otak ®nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

11.1) Opis:

IL1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczen e usługi restauracyjnej w ramach międzynarodowej konferencji org izowanej przez Wydz ał
Zarządzan a i Ekonomi Politechniki Gdańskiej

11.12) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:
Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

O Roboty budowlane O Dostawy ® Usługi
D Wykonanie O Kupno Kategoria usług: nr:
D Zaprojektowanie i wykonanie O Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku
D Wykonanie, za pomocą dowolnychQ Najem ci.
środków, obiektu budowlanego o Leasing
odpowiadającego wymogom O Połączenie powyższych form
okreslonym przez instytucję
zamawiającą

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Kod NUTS:

11.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
~ Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
D Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
D Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Geżeli dotyczy)
o Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami O Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba:
albo
(leżeli dotyczy) liczba maksymalna: uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: albo w miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
albo
Zakres: między : : i : : Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znana)
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11.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług restauracyjnej w ramach mędzynarodowej konferencii
organizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechn ki Gd skiej w terminie od 8.04 2014 roku
zgodnie z opisem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
W ramach projektu: INNOCASE ~Transfer of innoyat”ye case study approach n business education”, w ramach
programu Uczenie się przez całe życie — Leonardo da yinc, Trans er innowacji (umowa nr 2012-1-PLl-
LEOO5-27456).

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55520000

Dodatkowe przedmioty 55300000

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (G PA) : O tak ® nie

11.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: O tak ® nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
O tylko jednej części

o jednej lub więcej części

o wszystkich części

ll.L9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: O tak ® nie

11.2) Wielkość lub zakres zamówienia:

11.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
1. Przedmiotem z ówienia jest swiadczenie usługi restauracyjnej w ramach międzynarodowej konferencj
organizowane przez Wydział Zarządzania I Ekonomii Politechniki Gdańskiej w te ine od 8.04.2014 roku
zgodnie z opisem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków z ówienia oraz ofertą Wykonawcy
W ramach projektu INNOCASE ~Transfer of innoyatiye case study approach in business education”, w ramach
programu Uczenie się przez całe życie — Leonardo da yinci, Transfer innowacji (umowa nr 2012-1-PLl-
LEOO5-27456).
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić salę restauracyjną na min. 70 osób, dostosowaną do Fczby osób wraz z
nakryciem stołów (obrusy, serwetki, świeże kwiaty) z kolacją serwowaną do stołu w tym samym pomieszczeniu
oraz wyzywienie pod zas uroczystej kolacji w dniu 8.04.2014 roku w godzinach od 20:00 do 24:00. Serwowane
menu (jedno dla osob jedzących potrawy mięsne, a drugie dla w eta~ian, którzy będą stanowili maksymaln e
20% gości) powinno zawierac wybrane pozycje z poniżej wymienionych kateQoni (w przypadku przystawk,
zupy, dan a głównego oraz deseru — po jednej pozycji, a w przypadku dodatkow do dania głównego — minimum
2 pozycje). W ramach składanej oferty Wykonawca przedstawi 2 propozycje menu mięsnego oraz 2 propozycje
menu we~etariańskiego.
Zamawiający dokona wyboru jednego menu mięsnego oraz jednego menu wegetariańskiego (p czym
menu wegetariańskie serwowane będzie maksymalnie dla 20% uczesinków onferencji) najpozn ej na 4 ni
kalendarzowe przed terminem realizacji usługi.
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P stawka:
1. C. •acco z łososia - 100 glosobe - sama ryba + dodatk (parmezan pieczywo, masło itp)
2. Pasztet z wątróbek kaczych - 100 g/osobę - sam pasztet + dodatki (pieczywo, masło itp)
3. Carpaccio z wołowiny - 100 g/osobę
4. Sałatka grecka - 200 g/osobę
5. ~aprese - mozarella z pomidoram - 100 g/osobę
6. Siedziki w oleju w 3 smakach - 100 g/osobę
7. R sotto z grzybami i warzywami - 100 g/osobę
Zupa:
1. Minestrone - 250 mi/osobę
2. Krem z borowików - 250 mi/osobę
3. Zurek - 250 mllosobę
4. Krem ze świeżych pomidorów z bazyl ą I mozarellą - 250 mI/osobę
5. Zupa rybna - 250 mi/osobę
6. Krem z. ni - 250 mi/osobę
Daniegó e:
1. Polędwiczka wieprzowa - 150 g/osobę
2. Sandacz - 150 g/osobę
3. Kaczka - 150 giosobę
4. Łosoś - 150 g/osobę
5. Lasagne wa na - 150 g/osobę
6. Roladka drobiowa - 150 g/osobę
Dodatk do dania głównego:
1. Ziemniaki opiekane - 200 g/osobę
2 Ziemniaki z wody - 200 g/osobę
3 arzywa blanszowane - 150 g/osobę
4 Ryż - 150 g/osobę
5 Kasza - 150 g/osobę
6. Zestaw surówek (3 surówki) - 150 g/osobę
7. Buraczki na ciepło - 150 g/osobę
8. Kapusta czerwona na ciepło - 150 g/osobę
Deser:
1 Szarlotka z lodami - 150 g/osobę (sama szarlotka + lody)
2. Mus czekoladowy - 150 g/osobę (sam mus + dodatki)
3. Lody z dodatk. I - 150 g/osobę (same lody + dodatk)
4. Sernik - 150 glosobę
5. T. . cytrynowa - 150 g/osobę
6. Panna Cotta z owocami - 150 g/osobę
(Prosimy o propozycję podania dań wraz z dodatkami, którą należy dołączyć do oferty.)
Napoje:
Przez całą kolację kawa, herbata, soki 100%, woda bez ograniczeń plus dodatki typu mleko, cukier, cytryna, lód,
uzupełnianie na bieżąco przez obsługę kelnerską, w zależności od zapotrzebowan a gości.
Alkohol:
Do wybow dla każdego gościa proponowany przy stole przez obsługę.
- wino białe pólwytrawne (propozycja dwóch win) 200 mI/osobę (pod. e w kielszkach)
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- wino czerwone polwytrawne (prop.zycja dwóch w n) 2• S mllosobę (podane w k eliszkach)
- piwo (propozyc a dwóch piw) 500 mi/osobę
2. Usługaswiadczona będzie w jednym obiekcie - restauracji, zlokaizowanym na terenie Miasta Gdanska w
dzielnicy Sródmieście w promieniu do 1 krn licząc od Fontanny Neptuna mieszczącej się na ul. Długi Targ w
Gdańsku.
4 Usługa restauracyjna będzie świadczona w formie uroczystej kolacji okolicznościowej — w formie kolacj
serwowanej do stołu z kawą, herbatą wraz z dodatkami oraz n. soj. i bezalkoholowymi (woda mineralna, sok
owocowe).
5. Wykonawca zapewni podanie gościom przystawki wczasie do 15 minut licząc od momentu przybycia g.śc
do lokalu.
6. Wykonawca zapewni obsługę kelnerską w języku angielskim oraz dwujęzyczne (polsko — angielskie) menu
przygotowane na potrzeby danej usługi.
7. Usługa świadczona będzie dla m nimum 70 osób, przy c Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia przedmiotu zamówienia o maksymalnie 20%. Dokladna liczba osób zostanie podana Wykonawcy
przez Zamawiającego drogą e-mail lub faksem najpóźniej 4 dni kalend. owe przed planowanym terminem
realizacji usługi.
8. Ostateczny skład menu (jednego menu mięsnego oraz jednego menu wegetariańskiego, serwowanego dla
m. symalnie 20% gości) oraz I czbę osób, Zamawiający ustali lub potwierdzi z Wykonawcą najpóźniej 4 dni
kalendarzowe przed terminem wykonania usługi drogą mailową lub faksem. Ustalenia te będą wiążące dla
wyliczen a należności za usługę restauracyjną.
9. Ustawienie stołów zostanie ustalone po podpis. iu umowy.
10. Z. awiający nie przewiduje mozliwości udzielenia zamowień uzupełniającyc o któiych mowa w art 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
11. Z. awiający n e dopuszcza składania ofert częścio ch.
12. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert warianto ch
13. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy amowe.

Geżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT: 9630.00 Waluta: PLN
albo
Zakres: między : : i : : Waluta:

11.2.2) Informacje o opcjach: r7eżeli dotyczy)
Opcje: O tak ® nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji:

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

11.2.3) Informacje o wznowieniach: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: O tak ® nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między:
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

11.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: (dd/mmlrrrr)
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

111.1) Warunki dotyczące zamówienia:

111.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wymaga wn esienia wadium

111.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze ulub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Zapłata zostanie dokonana przelewem w ciągu 21 dni od daty o ania przez Zamaw ającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT na konto wykonawcy wskaz e na fakturze.

111.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegac się o udzielenie zamówien a — zgodnie z art 23 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w post9powan u o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowan u i zawarcia umowy w sprawe z owienia publicznego, zgodnie z art. 23
ust. 2 Usta — Prawo zamówien publicznych.
3. Ofe w nna byc podpisana przez kazdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawic ela — pełnomocnika.
4. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie konanie lub nienalezyte

konanie zamówien a.
.Jezeli oferta wspólna Wykonawców zostanie wybrana Zamawiający może ządać rzed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujące współprace tych onawc w.

111.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: O tak @ nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

111.2) Warunki udziału:

111.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5. O udzele ie zamówienia publicznego mogą ubiegać się ącznie Wykonawcy ktorych oferta odpowiada
zasadom określonym w ustawie — Prawo zamówień pub icznych oraz spelnia wymagania okreslone w
niniejszych istotnych warunkach zamówenia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy któ spełniają w nki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, dotyczące:
5.2 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej dz ności lub czynności jeżeli przepisy prawa
n adają obowiązek ich posiadania. Do prowadzenia działalności w zakresie Nin ejszego zamowienia nie
jest magane posiadanie specjalnych uprawnien. Z awiający uzna warunek za spełniony na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oswiadczenia;
5.3 Posiadania wiedzy i doświadczenia:
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Z. awający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wy . e, że zreal zował nalezycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składan a ofert, a jeżeli okres pro . dzen a działalności jest krótszy -

w tym ok ese, co najmniej 2 usługi restauracyjne dla min. 70 osób, o wartości łącznej nie mniejszej niż
- 10400 00 zł brutto,
Wykonane usłu~gi należy szczegolnić w kazie sporządzonym zgodnie z załą znikiem nr 5, do którego
nalezy dołączyc dowody potw erdzające należyte wykonanie usługi wystawione przez Zamaw ających.
5.4 Dysponowania odpowiednim potencjałem techn cznym oraz osob. i zdolnymi do wykonania zamówienia:
Z. awiający ne znacza szczegółowego warunku w tym z. esie.
Z. awiający uzna spełnien e w w warunku poprzez oświadczenie st. owiące załącznik nr 2 do SIWZ;
5.5 Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym z. resie.
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku poprzez oświadczenie stanowiące załącznik n 2 do SIWZ
5.6 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okol cznościach o których mowa w. 24
ustawy.
5.7 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnosc ach finansowych innych podmiotów niezaleznie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunkow.
Wykonawcaw takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Z. awiającemu, ż będzie dysponował zasobami
niezbędn mi do real za 1 zamówien a, w szczególności przedstawiając w tym ce u pisemne zobowiązanie tych
podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia.
5.8 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółk cywilne/konsorcja).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie z. ówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczen u z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
natomiast spełnienie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i których opis sposobu dokonania
oceny spełniania został zamieszczony w pkt. 6, Wykonawcy wykazują łącznie
5.9 Wykonawcy, którzy n e wykazą spełniania warunkow udziału w postępowaniu, podlegac będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu, podlegac będą wykluczeniu z udzi. w postępowaniu.
5.10 Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawcow, w stosunku do których zachodzą
przesłanki z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych.
5.llOcena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o
złożone przez Wykonawcę w Niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodn e z formułą
spełnia/nie spełnia.

111.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego w nku w

m zakresie.
amawiający uzna spał •enie w/w warunku poprzez

oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

111.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy)

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w
m zakresie.
amawiający uzna spe nieme w/w warunku poprzez

ośwadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ;
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111.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
D Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
D Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

111.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

111.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: O tak O nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: Otak Onie
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Sekcja IV: Procedura

Iy.1) Rodzaj procedury:

Iy.1.1) Rodzaj procedury:
@ Otwarta
o Ograniczona
o Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

o Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostaii już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych): O tak O nie
(leżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI. 3 In formacje dodatkowe)

o Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

o Dialog konkurencyjny

Iy.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:
albo
Przewidywana minimalna liczba: i (leżeli dotyczy) liczba maksymalna
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

ly.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert: O tak O nie

lV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

Iy.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

@ Najniższa cena

albo

o Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

O kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

O kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. 6.
2. 7.

I 18. I
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Iy.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna O tak O nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Iy.3) Informacje administracyjne:

ly.3~1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP/112/018/U/14

Iy.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Otak Onie
(jeżeli tak)

o Wstępne ogłoszenie O Ogłoszenie o profilu nabywcy
informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)
D inne wcześniejsze publikacje~7eżeli dotyczy)

Iy.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: Godzina:

Dokumenty odpłatne O tak O nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta:
Warunki i sposób płatności:

Iy.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/03/2014 Godzina: 10 30

Iy.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:

Iy.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
O Dowolny język urzędowy UE
® Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

D Inny:
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Iy.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:
albo
Okres w miesiącach: albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Iy.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 26103/2014 (dd/mm/rrrr) Godzinall:00
Geżeli dotyczy)Miejscowość:
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy):
Otak ®nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

PL Formularz standardowy 02- Ogłoszenie o zamówieniu 12 I 18



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VL1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: O tak ® nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

yl.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: @ tak O nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
W ramach projektis INNOCASE „Transfer of nnoyatiye case study approach in business education”, w ramach
programu Uczenie s ę przez całe życie — Leonardo da yinci, Transfer innowacji (umowa nr 2012-1-PLl-
LEOO5-27456).

yl.3) Informacje dodatkowe: (leżeli dotyczy)

yI.4) Procedury odwoławcze:

yl.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówien Publicznych
Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)

yl.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt yl.4~2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt Vl.4.3)

Dokladne nformacje a temat terminów składania odwołań a) 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynnośc Zamawiają ego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub droga
elektroni zną.
b) 15 dni — jezeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Term n wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o z ówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wynos 10 dni od dnia publikacji o szenia w Dzienn ku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Z ówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
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3. Te in wniesienia odwołania wobec czynności innych niż mienione w pkt. 1. i 2. wynosi 10 dni od dnia, w
któiym powzięto lub przy zachowaniu należytej star. ności można b • powziąc wiadomośc o okolicznościach
s. owiących podstawę jego wniesienia.
4. Te in na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zaniaw ający nie przesiał konawcy zaw adomienia o

borze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędo m Unii Europejskiej
o. „szenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeże Zamawiający nie opublikował wlw ogłoszenia termin na

iesienie os olania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Odwołujący przesyia kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia os olania w taki
sposob, aby mógł on zapoznać się z ego treścią przed upływem tego terminu.

yl.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Depart ent Odwolan
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo:
Tel.: ÷48224587801
E-mail: o olania@ zp.goy.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL)

yl.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1710312014 (dd!mm/rrrr) - I D:2014-036084
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

1) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać ofertylwnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany)
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod pocztowy: Państwo:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy: (URL)

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa Krajowy numer identyfikacyjny

(jeżeli jest znana):
Adres pocztowy:
Miejscowość Kod pocztowy
Państwo

(Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne)
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Część nr: Nazwa:

1) Krótki opis:

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPy):
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

(jeżeli jest znany, proszę podać wylącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:
albo
Zakres: między: i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcialrealizacji zamówienia: Geżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Załącznik Cl — Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 20041181WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] „w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę — bez względu na sposób finansowania — gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004118/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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