POLITECHNIKA
GDAKISKA
WYDZlAt ELEKTROTECHNIKI
i AUTOMATYKI

Dziekan

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USLUG^ SPOLECZNA
0 wartosci zamowienia wyzszej niz 30.000 Euro i nieprzekraczaj^cej wyrazonej
w ztotych rownowartosci kwoty 750.000 Euro, o ktorej mowa w art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamowieh publicznycli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

pn. Sukcesywne swiadczenie hotelowych ustug noclegowych
I.

ZAMAWIAJACY:
Politechnika Gdariska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
Strona internetowa: www.dzp.pg.edu.pl
NIP: 584-020-35-93
Postepowanie prowadzi Wydzial Elektrotechniki i Automatyki,
e-mail: zamowienia.weia(S).pg.edu.pl. faks: 58 347 18 02.
godziny pracywydzialu: 8:00 - 15:00.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowieh Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zwanej dalej ustawy PZP, dotycz^cego zamowien na ustugi spoleczne
i inne szczegolne ustugi oraz w oparciu o niniejsze ogloszenie.
2. Wartosc zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w art. 138g) ustawy
PZP - 750.000 Euro.
3. Zamawiajacy
udziela
zamowienia
w
sposob
przejrzysty,
obiektywny
i niedyskryminuj^cy.
III.

ORIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB
ZAKRESU ZAMOWIENIA
1.

Przedmiotem zamowienia jest sukcesywne swiadczenie hotelowych ustug noclegowych
dIa recenzentow i pozostatych gosci.
2. Przedmiot
zamowienia
wg
Wspolnego
Stownika
Zamowien:
CPV 55110000-4 Hotelarskie usiugi noclegowe
3. Szczego+owy opis przedmiotu zamowienia
3.1 Wymagania dotyczace hotelu:
1) hotel usytuowany w Gdahsku w takiej odiegiosci od Politechniki Gdariskiej, aby
czas dojazdu srodkami transportu miejskiego z hotelu do PG nie przekracza* 20
minut w jedn^ strong; Zamawiajacy wymaga, aby czas dotarcia z siedziby
Zamawiaj^cego tj. od giownych drzwi wejsciowych Gmachu Giownego Politechniki
\j do miejsca, w ktorym swiadczone b?d^ ustugi hotelarskie tj. do drzwi
wejsciowych budynku, gdzie znajduje si? recepcja, nie przekroczyl 20 minut w
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jednq stron?. Czas dotarcia obejmuje zarowno dojscie pieszo do przystanku
komunikacji miejskiej, dojazd srodkami komunikacji miejskiej oraz dojscie pieszo do
miejsca swiadczenia ustug hotelarskich.
Pozostate wymagania:
2) hotel musi udost^pnic parking dIa gosci (opiat? dodatkowq nalezy uj^c w cenie
pokoi);
3) dIa gosci musi bye dost?pna restauracja hotelowa (mozliwosc korzystania ze
sniadah bez wychodzenia z budynku);
4) pokoje 1- osobowe;
5) posciel z r?cznikami w standardzie;
6) pokoje z lazienkq (peten w?zel sanitarny) TV, bezplatny dost?p do internetu:
7) sniadanie kontynentalne w formie bufetu w cenie pokoju;
8) rozpocz^cie doby hotelowej nie pozniej niz o godz. 14:00;
9) zakohczenie doby hotelowej nie wczesniej niz o godz. 12:00;
10) gwarantowana rezerwacja wazna rowniez po godz. 18:00 w dniu przyjazdu gosci;
11) dost?pnosc pokoi dIa niepal^cych.
3.2 Zamawiajacy dor?czac b?dzie Wykonawcy drog^ elektroniczn^ zgbszenie rezerwacji
(na 3 do 7 dni przed rezerwacjq), w ktorym okreslone zostan^ nast?puj^ce dane:
1) dane identyfikacyjne Zamawiajqcego (nazwa Wydziatu, dane adresowe, NIP)
2) dane osoby b^dz osob, ktorych dotyczy rezerwacja,
3) liczba zamawianych pokoi,
4) termin udost?pnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia,
5) Zamawiajacy w wyje|tkowej sytuacji zastrzega sobie mozliwosc dokonania
rezerwacji pokoi „z dnia na dzien".
W przypadku gdy Wykonawca, w wyj^tkowej sytuacji - oznaczaj^cej kazde
zdarzenie uniemozliwiaj^ce wykonanie zobowi^zania, pozostajqce poza kontrol^
stron, ktorego strony nie mogly przewidziec w chwili zawierania niniejszej umowy i
ktoremu nie mozna byto zapobiec - nie b?dzie mogi zapewnic zrealizowania ustugi,
zobowi^zany jest do zapewnienia noclegu w innym hotelu, o co najmniej takim
samym standardzie i takim samym usytuowaniu, jaki zostal przedstawiony
i zaakceptowany w ofercie.
3.3 Wymagania dotyczace realizacji zamowienia:
1) Wykonawca odpowiedzialny b?dzie za catoksztaH realizacji ustug, w tym za
terminowe wykonanie zamowienia w okresie trwania umowy.
2) Wykonawca odpowiedzialny b?dzie za jakosc usiug, oraz ich zgodnosc z
warunkami jakosciowymi okreslonymi dIa przedmiotu zamowienia do czasu
wygasni?cia zobowiqzah.
3) Wymagana jest nalezyta starannosc przy realizacji zamowienia.
4) Ustalenia i decyzje dotyczqce wykonania zamowienia uzgadniane b?dq wylqcznie
przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiaj^cego i Wykonawcy.
5) Szczegolowe postanowienia dotyczqce wykonywania zobowiazah zawarto we
wzorze umowy, ktora stanowi zatqcznik nr 2 i jest integrainq cz?sci^ niniejszego
ogtoszenia.
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4.
IV.

Wykonawca pokrywa koszty noclegu wraz ze sniadaniem oraz koszty parkingu dIa
gosci. Koszty te nalezy uj^c w cenie oferty.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zannowienie b?dzie realizowane przez 24 miesiace od daty zawarcia umowy lub do
wyczerpania kwoty umownej.
V.

KRYTERIA OCENY OFERT

1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy b?dzie si? kierowal nast?puj^cymi
kryteriami oceny ofert:
a) cena oferty - 90%,
b) kategoria hotelu - 10%.
2. Ocena punktowa ofert zostanie dokonana wg wzoru:
P=Pc + Pk

wtym:
a) P
- t^czna liczba punktow przyznana w obu kryteriach,
b) Pc
- liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium "Cena" obliczona
zgodnie ze wzorem:
Pc=Cn/CbX90

Cn
Cb
c) Pk

3.
4.
5.

6.

7.

gdzie:
- najnizsza cena oferty sposrod ziozonych ofert podlegaj^cych ocenie,
- cena badanej oferty.
- liczba punktow przyznanych badanej ofercie w kryterium kategoria hotelu.

Zamawiajacy przyzna Wykonawcy dodatkowo 10 pkt. jezeli Wykonawca zaoferuje obiekt
hotelowy sklasyfikowany jako co najmniej trojgwiazdkowy.
Liczba punktow przyznanych w obu kryteriach zostanie zaokr^glona do dwoch miejsc po
przecinku.
Maksymalnie oferta moze uzyskac 100 pkt.
W toku dokonywania oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zqdac udzielenia przez
Wykonawc? wyjasnieri dotycz^cych tresci ztozonej oferty.
Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, informuj^c o tym
niezwtocznie Wykonawc?, ktorego oferta zostata poprawiona. Przez oczywist^ 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.
Zamawiajacy poprawi oczywiste omytki rachunkowe, z uwzgl?dnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, informuj^c o tym niezwtocznie Wykonawc?, ktorego
oferta zostata poprawiona.
Zamawiajacy poprawi inne omytki polegaj^ce na niezgodnosci oferty z tresciq ogtoszenia,
niepowoduj^ce istotnych zmian w tresci oferty, informuj^c o tym niezwtocznie Wykonawc?,
ktorego oferta zostata poprawiona.
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8. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne cz?sci sktadowe, b?d^ si? wydawac
raz^co 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?bnych przepisow, Zamawiajacy moze
wezwac do udzielenia wyjasnien, w tym ztozenia dowodow, dotycz^cych wyliczenia ceny
lub kosztu.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiajqcy zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1
ustawy PZP.
10. Zamawiajqcy odrzuci ofert? w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy PZP.
11. Zamawiajacy uniewazni post?powanie w okolicznosciach okreslonych w art. 93 ustawy
PZP.
VI.
1.

2.
3.

4.

5.
VII.

ORIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta musi zawierac nast?puj^ce oswiadczenia i dokumenty:
1) wypetniony formularz ofertowy sporzqdzony z wykorzystaniem wzoru stanowi^cego
zat^cznik nr 1 do niniejszego ogtoszenia. Dokument ma umozliwic dokonanie oceny
oferty zgodnie z kryteriami opisanymi w rozdziale V,
2) formularz cenowy - wg wzoru stanowiqcego zatqcznik nr l a do niniejszego ogtoszenia,
3) petnomocnictwa (opcjonalnie).
Kazdy Wykonawca moze ztozyc tyiko jedn^ ofert? i zaproponowac tylko jedn^ cen?.
Oferta musi bye podpisana przez osob? lub osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z form^ reprezentacji Wykonawcy okreslon^ w rejestrze lub innym
dokumeneie, wtasciwym dla danej formy organizaeyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomoenionego przedstawiciela Wykonawcy.
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.
Ofert? nalezy sporz^dzic pisemnie w j?zyku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorow
drukow zat^czonych przez Zamawiaj^cego.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

1.

Nieprzejrzyst^ kopert? (opakowanie) zawieraj^c^ ofert? wraz z wymaganymi
oswiadczeniami i dokumentami nalezy ztozyc lub przestac poezt^ (liezy si? data
wptywu do siedziby Zamawiaj^eego) w terminie do dnia 15.02.2018r. do qodz. 09:45
na adres: Politechnika Gdaiiska
_
Wydziat Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
budynek wydziatu, pokoj 104
2. Kazda przyj?ta oferta zostanie opatrzona adnotacjq okreslaj^cq doktadny termin przyj?eia
oferty tzn. dat? oraz godzin? i minut?, w ktorej zostata przyj?ta.
3. Koperta (opakowanie) powinna bye opisana:

POLITECHNIKA GDANSKA
POLITECHNIKA GDANSKA
Wydziat E i A
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
i Automatyki

tel.+48 58 348 62 76
tel.+48 58 347 14 02
fax: +48 58 347 18 02
e-mail:
zamowienia.weia@pg.edu.pl

Oferta w post^powaniu pn.: „Sukcesywne swiadczenie hotelarskich ustug noclegowych
dla Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej -ZP/26/014/U/18.
NIE OTWIERAC PRZED 15.02.2018 godz.10:00.
4.
5.

Na kopercie (opakowaniu) oprocz opisu jw., nalezy umiescic nazw? i adres Wykonawcy.
Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z w/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 15.02.2018r. r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiaj^cego:
Poiitectinika Gdariska
budynek Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdahsk-Wrzeszcz
pokoj 101

TOMATYKi

Zataczniki:
Zat^cznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zat^cznik nr l a - Formularz cenowy
Zatqcznik nr 2 - Wzor umowy
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