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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:300442-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi dostarczania posiłków
2014/S 169-300442

Politechnika Gdańska, ZP/350/055/U/14, ul. G. Narutowicza 11/12, Politechnika Gdańska, Dział Zamówień
Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 83-110 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło B, pok. 212, Osoba do

kontaktów: Ewa Życka-Kiełdanowicz, Gdańsk80-233, POLSKA. Faks:  +48 583472913. E-mail: dzp@pg.gda.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.8.2014, 2014/S 165-295120)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:55520000
Usługi dostarczania posiłków
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
pkt 1 ppkt. 2)
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadania aktualnego zezwolenia na
prowadzenie działalności cateringowej, wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (zatwierdzającej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowywania potraw w
oparciu o surowce, półprodukty i świadczenia usług cateringowych transportem własnym).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 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 dwie usługi polegające na świadczeniu usług cateringowych,
tj. przygotowaniu i dostawie potraw wraz z zapewnieniem obsługi kelnerskiej, serwisu potraw
i napojów, zastawy stołowej, szkła oraz dekoracji kwiatowej, każda z usług świadczona dla zorganizowanej
grupy co najmniej 400 osób podczas jednorazowego spotkania (w ciągu jednego dnia danej imprezy) o wartości
brutto co najmniej 100.000,00 każda.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 04/09/2014 Godzina: 08:30
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Warunki otwarcia ofert:
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Data : 04/09/2014 Godzina 09:00
(jeżeli dotyczy)
Miejscowość:
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Sala Kolegialna pok. 272
VI.3) Informacje dodatkowe pkt 19
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło B pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
i opisane:
Kompleksowa obsługa różnego rodzaju spotkań podczas
uroczystości jubileuszowych Politechniki Gdańskiej
Nie otwierać przed dniem – 04.09.2014r. godziną: 09:00
oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
pkt 1 ppkt. 2)
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiadania aktualnego zezwolenia na
prowadzenie działalności cateringowej, wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (zatwierdzającej do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie przygotowywania potraw w
oparciu o surowce, półprodukty i świadczenia usług cateringowych transportem własnym).
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli 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 dwie
usługi polegające na świadczeniu usług cateringowych, tj. przygotowaniu i dostawie potraw wraz z zapewnieniem obsługi
kelnerskiej, serwisu potraw i napojów, zastawy stołowej, szkła oraz dekoracji kwiatowej, każda z usług świadczona
dla zorganizowanej grupy co najmniej 400 osób podczas jednorazowego spotkania (w ciągu jednego dnia danej
imprezy) o wartości brutto co najmniej 45.000,00 każda. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku wykazanie się
doświadczeniem w zakresie obsługi takich jednostek jak: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, bufety i inne, gdzie posiłki
są organizowane, jak wyżywienie całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające się. Wyklucza się również imprezy plenerowe,
piknikowe, festyny, biesiady.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/09/2014 Godzina: 08:30
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
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Warunki otwarcia ofert:
Data : 10/09/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina 09:00
(jeżeli dotyczy)
Miejscowość:
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny skrzydło B - Kwestura, Sala konferencyjna
VI.3) Informacje dodatkowe pkt 19
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:
Politechnika Gdańska, Dział Zamówień Publicznych, Gmach Główny, Skrzydło B pok. 212
ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
i opisane:
Kompleksowa obsługa różnego rodzaju spotkań podczas
uroczystości jubileuszowych Politechniki Gdańskiej
Nie otwierać przed dniem – 10.9.2014 r. godziną: 09:00
oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


