Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
80-233 Gdańsk
ul. G. Narutowicza 11/12

Gdańsk, dnia 12.09.2019r

ZP/223/008/U/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
pn.: sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny

o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
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I. ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12
NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620
Postępowanie prowadzi Wydział Chemiczny
adres poczty elektronicznej: elzbieta.podsiadlo@pg.edu.pl
adres strony internetowej: www.pg.edu.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Pzp – 750.000 Euro.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej Wydział
Chemiczny w zakresie usług noclegowych dla nauczycieli akademickich, recenzentów, promotorów oraz gości
zagranicznych.

2.

CPV: 55110000-4

3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania dotyczące obiektu;
a) Hotel o standardzie zaszeregowania minimum trzygwiazdkowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004roku, w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów w
których świadczone są usługi hotelarskie.
b) Hotel usytuowany w odległości do 2 km od siedziby Zamawiającego tj. od Gmachu Głównego Politechniki
Gdańskiej , ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Wymagania dotyczące pokoi:
 pokoje 1 i 2-osobowe dla osób niepalących, wyposażone w telefon, radio z budzikiem, TV, internet






pokoje z łazienką z pełnym węzłem sanitarnym z ciepła wodą (w łazience musi znajdować się podstawowe
wyposażenie, a także mydło ,żel pod prysznic, szampon, papier toaletowy, suszarka do włosów);
możliwość korzystania ze śniadań bez wychodzenia z budynku, śniadanie w cenie pokoju
rozpoczęcie doby hotelowej nie później niż o godz. 14:00;
zakończenie doby hotelowej nie wcześniej niż o godz. 12:00;
gwarantowana rezerwacja ważna również po godzinie 18:00 w dniu przyjazdu gości;





dostęp do sejfu;
rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
parking dla gości hotelowych w cenie pokoju

Rezerwacja:
a)Zamawiający każdorazowo doręczać będzie Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksową zgłoszenie rezerwacji w
terminie 3-7 dni roboczych, w którym określone zostaną następujące dane:
 dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP)
 dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja;
 liczba zamawianych pokoi
 termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia
b) Wykaz wstępnych rezerwacji może ulec zmianie.
c) Zamawiający w wyjątkowej sytuacji zastrzega sobie możliwość dokonania rezerwacji z dnia na dzień.
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d) W przypadku gdy Wykonawca –w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł zapewnić usługi, zobowiązany będzie do
zapewnienia noclegu w innym hotelu o co najmniej takim samym standardzie, jaki został zaproponowany w ofercie.
e) Usługa hotelowa ze śniadaniem będzie wykonywana w tym samym obiekcie hotelowym.
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania gości w różnych obiektach, tj., wszystkie objęte
zamówieniem noclegi w trakcie obowiązywania umowy odbywać się będą w tym samym hotelu.
g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach podanych w
formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia a Wykonawcy w takim przypadku nie
będzie przysługiwało odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie będzie on uprawniony do żądania zapłaty
wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi.
4.Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy przez okres
24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności od tego co pierwsze nastąpi.
Miejsce realizacji zamówienia:
Hotel wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:
Cena oferty- 100%
Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt
Ocenie podlegają wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2.Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
Pc = ............................ x 100
Cb
gdzie:
Pc – ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Cb – cena ocenianej oferty
3.Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje realizację usługi w miejscu położonym w odległości powyżej 2km,
Zamawiający uzna, że jest to niezgodne z ogłoszeniem i taka oferta zostanie odrzucona.
Odległość będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie wskazań serwisu internetowego „Mapy
Google”. Pod uwagę będzie brana wskazana przez ww serwis, w dniu otwarcia ofert, jako najkrótsza trasa do
pokonania na pieszo. Za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widoczne,
wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny,
niezamierzone opuszczenie wyrazu (ów) lub jego części.
6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
może wezwać do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
9. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art.26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
11. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
VI.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1.Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi związane z realizacją
zamówienia oraz ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
2.Cenę oferty należy określić w wartości brutto w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku a następnie
wpisać w odpowiednie miejsce na druku Oferta (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)
3.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
4.Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą , nie będzie podlegała negocjacjom i będzie
wiążąca dla stron umowy.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
ogłoszenia,
2) Formularz rzeczowo cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny
Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa,
określającego jego zakres i wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez
Zamawiającego.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego)
w terminie do dnia 20.09.2019r. do godz. 10:00 na adres: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny , ul.
Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemii A, pok. 312.
2. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz
godzinę.
3. Koperta (opakowanie) powinna być opisana:
Oferta w postępowaniu pn.: sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej Wydział
Chemiczny - ZP/ 223 /008/U/19.
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20.09. 2019r. godz. 10:30
4. Na kopercie (opakowaniu) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty lub nieprawidłowe oznakowanie koperty.
6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 20.09. 2019r. r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego:
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Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny , ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemii A, pok. 312.
IX.KLAUZULA INFORMACYJNA DOT.PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SWOBODNEGO PRZEPŁYWU
TAKICH DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12,
80-233 Gdańsk



inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest Pan Paweł Baniel,

kontakt:

iod@pg.edu.pl, tel.+48 58 348-66-29


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usługi hotelowej

dla

Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny, ZP/223 /008/U/19 prowadzonym w trybie ogłoszenia o zamówieniu
na usługę społeczną art.138o ustawy Pzp.


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
**

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Dodatkowo, stosownie do art.8a ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa
w art.8a ust.2 i 4 oraz 97 ust.1a ustawy Pzp:
1) w przypadku gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia , czy przetwarzane są
dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych
informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia))
2)w przypadku gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to
Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.

X.ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 - Formularz rzeczowo-cenowy;
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy.
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ZP/223/008/U/19
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
……………………., dnia ……………2019 r.
…………………………………..
(pieczątka wykonawcy)
OFERTA
Zamawiający:
Politechnika Gdańska
Wydział Chemiczny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną na sukcesywne świadczenie usług hotelowych
dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny
imię …....................... nazwisko …......................
imię …....................... nazwisko …......................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Wykonawcy :
*Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

TAK/NIE

Adres Wykonawcy:

REGON nr

NIP nr

Nr telefonu:

Nr faksu (jeśli wykonawca posiada):

Nazwa banku i nr rachunku bankowego

Adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym:

KRS/CEIDG :
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Oferuję (emy) realizację poniższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami w ogłoszeniu
rzeczowo-cenowym, stanowiącym integralną część oferty za kwotę :
brutto: .........................PLN
słownie: (............)PLN

i formularzu

1.Miejsce świadczenia usługi (dokładny adres hotelu): ....................................................................................
2.Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu.
Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie w terminie: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy licząc od dnia
zawarcia umowy.
3.Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu na usługę społeczną i nie wnosimy do jego treści
zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

4.Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik 3 do ogłoszenia. Nie
wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy będzie:
Pan/Pani: ………………………………….……………………………………
tel.: ………………………………………., faks: ………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………

6.Akceptuję(my) warunki płatności zawarte we wzorze umowy.
7. Oświadczamy że termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8.Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postepowaniu.

9.Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................................
2) .............................................................................................
3) ..................................................................................................................................................................

.........................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Nr postępowania: ZP/223/008/U/19

FORMULARZ RZECZOWO - CENOWY
postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
na sukcesywne świadczenie usługi hotelowej dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny

Lp.

wyszczególnienie

j.m.

liczba

1.

pokój jednoosobowy
(nocleg ze śniadaniem)
1 doba

doba

450

2.

pokój dwuosobowy
(nocleg ze śniadaniem)
1 doba

doba

80

Cena
jednostkowa
brutto
PLN

Wartość
brutto
PLN

Ogółem wartość brutto

Ogółem wartość brutto...............................PLN
Słownie (....................................)
w tym podatek VAT....................................PLN
Uwaga!
Wartość na formularzu oferta nie może być rozbieżna z wartością wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego.

---------------------------------------------------------------------(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy)

9

