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POLITECHNIKA
GDAŃSKA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII

Ogłoszenie nr 301912 2016 z dnia 2016-08-19 r.
Gdańsk: Swiadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sali konferencyjnej
z wyposażeniem na potrzeby kolegium wyjazdowego Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
-

-

Nazwa projektu lub prog amu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących czlonkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby
do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
me
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
—

~

POLITECHNIKA GDAŃSKA
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
(Siedziba Ul. R. Traugutta 79)

tel. +4858 347 18 99 +485834725 81
fax: +48583471861
e-mail: sekretariat~zie.pg.gda.pI
www.zie.pg.gda.pl

gastronomicznych, wynajmu sali konferencyjnej z wyposażeniem na potrzeby kolegium
wyjazdowego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Numer referencyjny: ZP 233 018 U 16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie
11.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
hotelarskich, gastronomicznych, wynajmu sali konferencyjnej z wyposażeniem na
potrzeby kolegium wyjazdowego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej. Wymagania dotyczące obiektu hotel świadczący usługi o charakterze stałym, o
standardzie minimum trzygwiazdkowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów oraz
ujętym w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich prowadzonym przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Hotel posiadający basen, zaplecze fitness. Położenie hotelu Polska,
województwo pomorskie w Jastrzębiej Górze, hotel usytuowany musi być nie więcej niż
150 metrów od plaży Wykonawca w ramach świadczonej usługi umożliwi bezpłatnie
uczestnikom konferencji korzystanie z zaplecza fitness i basenu hotelowego. Wykonawca
zapewnia nocleg w pokojach dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania oraz jeden w
pokoju studio. Wykonawca zapewnia noclegi w pokojach jednoosobowych lub
dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania i pokój studio ze śniadaniem w formie
bufetu szwedzkiego. Wykonawca posiadać musi miejsca parkingowe na parkingu
strzeżonym, monitorowanym. Termin realizacji: 14 17 września 2016 r. Zapewnienie
uczestnikom zakwaterowania w dniach od 14 września 2016 od godziny 15:00 do dnia 17
września 2016 do godziny 12:00 (Wykonawca zapewni bezpieczne pomieszczenie dla
bagażu gości, którzy je odbiorą po obiedzie) zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym
załącznik nr la do SIWZ, Zapewnienie sali konferencyjnej, klimatyzowanej wraz ze
sprzętem multimedialnym (rzutnik, projektor, flipchart, wifi, nagłośnienie, mikrofony,
przedłużacze) w dniach 15 i 16 września 2016 od godziny 9:00 do godziny 20:00 w dniu
17 września od godziny 9:00 do godziny 14:00. Przerwa kawowa podczas szkolenia ma
składać się z: kawy nie gorszej niż typu Layazza, mleka, herbaty nie gorszej niż typu
Lipton, cukru, cytryny, wody gazowanej, wody niegazowanej, soków l000o, ciasteczek j
ciasta Kolacje serwowane w dniach od 14 września 2016 do dnia 16 września 2016 o
godzinie 20:00 do wyboru minimum trzy różne zestawy menu (inne niż menu obiad) z
daniami głównymi mięsnymi oraz minimum jeden z daniem rybnym. Menu składać się ma
z zupy bądź przystawki, drugiego dania, deseru. Wykonawca zapewni wodę gazowaną i
niegazowaną z cytryną, sok 100% oraz kieliszek wina na osobę. Menu Wykonawca
zaproponuje Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed przyjazdem. Obiad serwowany w
dniach od 15 września do 17 września 2016 roku o godzinie 14:00, do wyboru minimum
-
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Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp nie
111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji
tak
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW „ SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) 111.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
Iy.1) OPIS
Iy.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
-

Iy.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
Iy.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Iy.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iy.2.1) Kryteria oceny ofert:
Iy.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena
pokoje zbakonem
hotel z tarasem widokowym
doświadczenie

60
13
13
14

Iy.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie
Iy.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Iy.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

Iy.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,jeżeli
zamawiający przewiduje nagrody:
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Iy.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w
postępowaniu:
Data: 29 08 2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, wjakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
Iy.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
Iy.6.4) 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
Iy.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
Iy.6.6) Informacje dodatkowe:
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