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Dziekan 

OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU NA U S t U G ^ SPOLECZNA 

o wartosci zamowienia wyzszej niz 30.000 Euro i nieprzekraczaj^cej 

wyrazonej w ziotych rownowartosci kwoty 750.000 Euro, 

o ktorej mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien 
publicznycli (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

pn.: „Swiadczenie usiug: zwiqzanycli z organizowanym przez Katedr^ 

Elektroenergetyki Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej 

seminarium naukowym w dniach 21-22 wrzesnia 2017 roku, w ktorych zakres wchodz^ 

ustugi noclegowe wraz z wyzywieniem, ustugi konferencyjne i inne niezbedne ustugi 

zwi^zane z organizacj^ seminarium" 

I. ZAMAWIAJACY 

Politechnika Gdahska 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdansk 

Strona internetowa: www.dzp.pg.edu.pl 

NIP: 584-020-35-93 

Post^powanie prowadzi Wydziat Elektrotechniki I Automatyki, 

e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl, faks: 58 347 18 02. 

Godziny pracy wydziatu: 8:00 - 15:00. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

1. Post^powanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zmianami) - zwanej dalej ustawy PZP, dotycz^cego zamowieti na ustugi spoteczne i 

inne szczegolne usiugi oraz w oparciu o niniejsze ogtoszenie. 

2. Wartosc zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w art. 138 g 

PZP - 750.000 Euro. 

3. Zamawiajacy udziela zamowienia w sposob przejrzysty, obiektywny i 

niedyskryminuj^cy. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ O K R E S L E N I E WIELKOSCI LUB 

ZAKRESU ZAMOWIENIA 

1. Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustug zwi^zanych z organizowanym 

przez Katedr^ Elel<troenergetyki Wydziatu Elektrotecliniki i Automatyki Poiitectiniki 

Gdanskiej seminarium naukowym w dniacin 21-22 wrzesnia 2017 roku, w ktorych 

zakres wchodz^ ustugi noclegowe wraz z wyzywieniem, ustugi konferencyjne i inne 

niezbedne ustugi zwi^zane z organizacj^ seminarium. 

2. Wymagania dotycz^ce obiektu: hotel / pensjonat / patac / zamek / dworek -

zwanych dalej obiektem. Obiekt o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym. 

3. Szczegotowe wymagania dotycz^ce miejsca i obiektu oraz pozostate wymagania 

dotyczqce przedmiotu zamowienia, zawarte s^ w zat^czniku nr 2 do niniejszego 

ogtoszenia. 

Kody CPV: 55120000-7, 55300000-3. 

4. Wszystkie koszty niezbedne do przygotowania i wykonania przedmiotu umowy 

ponosi Wykonawca. 

5. Szczegotowe postanowienia dotycz^ce realizacji przedmiotu zamowienia zawarto 

we wzorze umowy, stanowi^cym zat^cznik nr 3 do niniejszego ogtoszenie. 

6. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych. 

7. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz^sciowych. 

8. Zamawiajacy zastrzega, ze niniejsze ogtoszenie stanowi zaproszenie do 

sktadania ofert i nie stanowi oferty, a otrzymanie w wyniku niniejszego 

zaproszenia oferty Wykonawcy nie jest rownoznaczne ze ztozeniem zamowienia 

przez Wydziat Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej, bqdz z 

koniecznosci^ zawarcia jakiejkolwiek umowy. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA 

Termin realizacji zamowienia: 21-22 wrzesnia 2017 r. 

V. KRYTERIA OCENY O F E R T 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy b^dzie si? kierowat 

nast^pujqcymi kryteriami oceny ofert: 
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a) cena oferty - 60%, 

b) wynajem sali konferencyjnej - 40%. 

Ocena punktowa ofert zostanie dokonana wg wzoru: 

P=Pc + Ps, w tym: 

P - tqczna liczba punktow przyznana w obu kryteriacti oraz: 

a) Pc - liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium "Cena" obliczona 

zgodnie ze wzorem: 

Cn - najnizsza cena oferty sposrod ztozonych ofert podlegaj^cych ocenie 

Cb - cena badanej oferty 

b) Liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium wynajem sali 

konferencyjnej w tym: 

- wyna jem sali konferencyjnej odptatnie - 0 pkt, 

- wyna jem sali konferencyjnej nieodptatnie - 40 pkt, 

Liczba punktow przyznanych w obu kryteriach zostanie zaokr^giona do dwoch 

miejsc po przecinku. 

Maksymalnie oferta moze uzyskac 100 pkt. 

2. Za najkorzystniejszq ofert?, zostanie uznana oferta, ktora przy uwzgl?dnieniu 

powyzszych kryteriow, uzyska w sumie najwi?ksz^ liczb? punktow oraz ktora 

spetnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogtoszeniu, a takze w 

szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia. 

3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze z^dac udzielenia 

przez Wykonawc? wyjasnieh dotycz^cych tresci ztozonej oferty. 

4. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, informuj^c o tym 

niezwtocznie Wykonawc?, ktorego oferta zostata poprawiona. Przez oczywistq 

omytk? pisarsk^ w szczegolnosci nalezy rozumiec widoczne, wbrew zamierzeniu 

niewtasciwe uzycie wyrazu, widoczn^ myln^ pisowni? wyrazu, ewidentny bt^d 

gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu (6w) lub jego (ich) cz?sci. 

5. Zamawiajqcy poprawi oczywiste omytki rachunkowe, z uwzgl?dnieniem konsekwencji 

Pc= Cn/Cb X 60 

gdzie: 
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rachunkowych dokonanych poprawek, informujqc o tym niezwtocznie Wykonawc?, 

ktorego oferta zostata poprawiona. 

6. Zamawiajacy poprawi inne omytki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z tresciq 

ogtoszenia , niepowoduj^ce istotnychi zmian w tresci oferty, informuj^c o tym 

niezwtocznie Wykonawc?, ktorego oferta zostata poprawiona. 

7. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub icti istotne cz?sci sktadowe, b?dq si? 

wydawac razqco niskie w stosunku do przedmiotu zamowienia i budzic w^tpliwosci 

Zamawiaj^cego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z 

wymaganiami okreslonymi przez Zamawiaj^cego lub wynikaj^cymi z odr?bnycti 

przepisow, Zamawiajacy moze wezwac do udzielenia wyjasnieh, w tym ztozenia 

dowodow, dotycz^cych wyliczenia ceny lub kosztu. 

8. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiajacy zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 

87 ust. 1 ustawy PZP. 

9. Zamawiajacy odrzuci ofert? w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy PZP. 

10. Zamawiajacy uniewazni post?powanie w okolicznosciach okreslonych w art. 93 

ustawy PZP. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA O F E R T Y 

1. Oferta musi zawierac nast?puj^ce oswiadczenia i dokumenty: 

1) wypetniony formularz ofertowy sporz^dzony z wykorzystaniem wzoru 

stanowi^cego zatqcznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia. Dokument ma 

umozliwic dokonanie oceny oferty zgodnie z kryteriami opisanymi w rozdziale 

V, 

2) formularz cenowy - wg wzoru stanowi^cego zat^cznik nr 2a do niniejszego 

ogtoszenia, 

3) petnomocnictwa (opcjonalnie). 

2. Kazdy Wykonawca moze ztozyc tylko jedn^ ofert? i zaproponowac tyiko jedn^ cen?. 

3. Oferta musi bye podpisana przez osob? lub osoby upowaznione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z form^ reprezentacji Wykonawcy okreslon^ w rejestrze lub 

innym dokumencie, wtasciwym dia danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
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4. Jezeli upowaznienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzaj^cego status prawny Wykonawcy, to do oferty nalezy dotqczyc oryginat 

lub poswiadczon^ notarialnie kopi? stosownego petnomocnictwa, okreslajqcego 

jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upowaznione. 

5. Ofert? nalezy sporz^dzic pisemnie w j?zyku polskim, w jednym egzemplarzu, wg 

wzorow drukow zat^czonych przez Zamawiaj^cego. 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA O F E R T 

1. Nieprzejrzyst^ kopert? (opakowanie) zawieraj^c^ ofert? wraz z wymaganymi 

oswiadczeniami i dokumentami nalezy ztozyc lub przestac poczt^ (liczy si? data 

wptywu do siedziby Zamawiajqcego) w terminie do dnia 16.08.2017r. do godz. 

09:45 na adres: Wydziat Elektrotechniki 1 Automatyki, ul. Narutowicza 11/12, 

80-233 Gdansk, budynek wydzialu, pokoj 104). 

2. Kazda przyj?ta oferta zostanie opatrzona adnotacjq okreslaj^cq doktadny termin 

przyj?cia oferty tzn. dat? oraz godzin? i minut?, w ktorej zostata przyj?ta. 

3. Koperta (opakowanie) powinna bye opisana: 

Oferta w post?powaniu pn.: „Swiadczenie usiugi hotelowej wraz z 

wyzywieniem oraz innych niezb?dnych ustug zwi^zanych z organizowanym 

seminarium przez Katedr? Elektroenergetyki Wydziatu Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdanskiej- ZP/149/014/U/17. 

NIE OTWIERAC PRZED 16.08.2017 godz.lOiOO. 

4. Na kopercie (opakowaniu) oprocz opisujw., nalezy umiescic nazw? i adres 

Wykonawcy. 

5. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie zw /w opisem ponosi Wykonawca. 

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe ztozenie oferty lub 

nieprawidtowe oznakowanie koperty. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nast^pi dnia 16.08.2017 r. r. o qodz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiaj^cego: Politechnika Gdahska, Wydziat Elektrotechniki i Automatyki, ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdahsk-Wrzeszcz, pokoj 104. 
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Zatgczniki: 

Zat^cznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Zat^cznik nr 2 - Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia 

Zat^cznik nr 2a - Formularz cenowy 

Zat^cznik nr 3 - Wzor umowy 

Dzleka; 

prof, drhab. I n l . j / n 
prof, 

WYDZIAiELa/ 
lAUTC 
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