
Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ponizej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z

dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zarnówięńpublicznych (tj. Dz. U . z 2010 roku, nr 1 13,

poz.759 zpożn, zm,)

Na zakup usług restauraryjnych i dotyczących podawania posiłków oraz usług
hotelarskich w województwach warmińsko-mazurskim oraz lubelskim w czasie realizacji
I etapu szkoleń w ramach działania ,,Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w
rolnictwie i leśnictwie", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, operacja szkoleniowa ,,NOWOCZESNA I KOMPLEKSOWA PRODUKCJA
PROSIĄT" (Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6900-FA1900396113), dla rolników
posiadających stada powyżej 20 loch, zlokalizowane na terenie całego kraju, ze szczegolnym
uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-
mazurski e go, mazowiecki e go, ło dzkie go, opo l skie go i lubel skie go.

Sprawa numer 3/20 13/DRiWFAPA

1) Nanła i adres zamawiającego:
Polski ZwiązekHodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS", ul. Ryzowa

90,02-495 Warszawa.

2) Tryb udzielenia zamówien ia: przetarg nieo graniczony.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnYch

warunków zamówienia: www.poisus.pi

Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówieniao z

podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług hotelarskich (noclegowych) wtaz Z

usługami restauracyjnymi i dotyczącymi podawania posiłków polegających na

zapewnieniu całodziennego wyzywienia oraz serwisu kawowego na 15 (PiętnaŚcie)

dwudniowych szkoleń realizowanych w województwach warmińsko-mazurskim (10

szkoleń) oraz lubelskim (5 szkoleń). Każdego dnia szkolenie będzie trwało 8 godzin,

czyli jedno szkolenie będzie trwało łącznie 16 godzin z uwzględnieniem przerw na

serwis kawowy i posiłki. Zamówiente zostaje podzielone na 6 częŚci. KażdY

wykonawca/wykonawcy możę złożyć ofeńę na realizację tylko jednej części

zamówięnia, Szczegółowy opis poszczegóInych części znajduje się w zŃącznikunr I

do SIWZ.
wvżywienie w mieiscu odbvwania się szkolenia

obiad dwudaniowy iprzerwakawowa (pierwszy i drugi dzięń szkolenia) oraz

Kolacja (pierwszy dzień szkolenia). Posiłki zostanąpodane w temperaturze

odpowiedniej dla kazdego rodzaju dania.

wudani
a. Zupa
b. Danie główne mięsne

4)

1.

I. nlen
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il.

c. Dodatki: ziemniaki, ryż, frytki, surówki

d, Napoje zimne: woda mineralna niegazowana, woda mineralna gazowana, sok

Przerwa kawowa I i II dnia w godz. 9-16, bez ograniczei: woda, soki, kawa,

herbata, cukier, śmietanka, cytryna, ciastka

ilI. Kolacia:
a. Bufet z zimnymiprzystawkami
b, Dodatki:pieczywo
c. Danie główne mięsne w formie ciepłego posiłku

d. Napoje ciepłe: kawa, herbata, (dodatki: cytryna, cukier, mleko);

e. Napoje zimne: soki, woda mineralna gazowana, woda mineralna niegazowana;

Liczbaosób korzystających z usługi restauracyjnej - maksymalnie 23 osoby.

Zamawiąący zastrzega sobie pfawo do ostatecznego potwierdzenia liczby osób

korzystającychzusługi restauracyjnej i w zwiękuztymliczby posiłków w terminie 3

dni przed datą r ozp o częcia szkolenia.

Planowany termin / terminy realizacji zamówienia w trakcie trwania dwudniowych

szkoleń w okresie od 1 stvcznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. TerminY

zostanąprecyzyjnie określone w zŃącznikudo umowy z Wykonawcą. Zamawiający

zastrzegasobie prawo do zmiany terminr-r/terminów usługi restauracyjnej na 3 dni

przed planowaną datą szkolenia.

Wykonawc a zob owiązany j est do do starczenia własn y ch naczy h. sźućców i

wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej reallzacji usługi, jak

również do serwowania posiłków orazuprzątnięciakażdorazowo pomieszczeniaPo

zakonczeniu szko l eni a.

NoCLEG
1. Planowany termin / terminy noclegu w trakcie trwania dwudniowych szkoleń: w

okresie od l, stvcznia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku. Terminy zostaną

precyzyjnie określone w zńączniku do umowy z Wykonawcą.

2. Nocleg obejmuje od 1 do 2 dób,w zależności od zapotrzebowania, które

zamawiający przekńe wykonawcy najpóżniej na 3 dni przed planowanym

zakwaterowaniem uczestników szkolenia.

3, ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zmiany terminr.r/terminów szkoleń a w

zwiękuztymterminr.r/terminów noclęgów najpóźniej na 3 dni przed planowanYm

zakwaterowaniem uczestników szkolenia.

4. Liczhaosób korzystających z usługi hotelarskiej - maksymalnie 23 osoby.

Zamawiający zastrzega sobię prawo do zmiany liczby osób korzystającychz

noclegu w terminie najpóźniej 3 dni przed planowanymzakwatęrowaniem

uczestników szkolenia.

5. Z*watercwanie w pokojach jedno- i dwuosobolvych w za!ężności od liczbY

kobiet w stosuŃu do liczby mężczyzn orazliczby uczestników.

6. Pokoje z osobnym węzłem sanitarnym.

7. Śniadania wliczone w cenę pokoju. 
S ,,ona2z5

2.

4.



8. Standard pokoi nie może być niższy niż standard turystyczny. Pokoje wyposażone

dodatkowo w pościel i ręczniki.
- Zamawiający informuje, że usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówrcnia

będą finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na

RzęczRozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), na podstawie umowy o przyznanie

pomocy nr 00002-6900-FA1900396113, w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla

osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich nalata2007-20l3. Umowa zostńaza-wartapomiędzy Fundacją

Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibąw Warszawie a konsorcjum 8

podmiotów, które reprezentuje PZHiPTCh,,POLSUS" z siędzibą w Warszavłię.

- Zamawiający dopuszczamożIiwość składania ofert częściowych. Opis części

przedstawiono w załącznikunr 1 do SIWZ. Jeden wykonawcamoże złożyć ofertę dla
jednej części z części opisanych w zŃączntku nr 1 do SIWZ.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

5) Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):
Główny przedmiot: 55300000-3 (usługi restauracyjne i dotyczące podawania

posiłków), 55100000-1 (usługi hotelarskie)

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowejz Zamawiający nie dopuszcza

złożęnia o ferty warianto wej

7) Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2014 r. - 30 kwietnia 2014 r.

8) Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych

warunków.
O zamówienie mogą ubiegaó się Wykonawcy, ktorzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, czyli nie podlegają wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a takżę w zakresie okreŚlonym przez

Zamawiaj ące go w niniej szym po stępowaniu :

- Wymogi dla Wykonawców:
Miejsce świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, może byc

oddalone od poszczególnych miejsc, w których realizowane będą szkolenia, podanych w

tabeli 1 i tabeli 2pkt4 SIWZ orazw zńącznikunr 1 do SIWZ, o nie więcej niż 5 km.

Celem wykazania spełnienia warunków określonych w pkt. 6.1 SIWZ. Wykonawca możę

polegać na wiedzy i doświadczeniu irurych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sltuacji zobowiązany jest udowodniĆ

Zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zarnówienia, w

szczególności moze przedstawió Zamawiającemu w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia oraz dostarczyó podpisane przęz kazdego z nich

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu opisanych w punktach 6.1,

6.1.1 SIWZ.
Wykonawcy samodzielnie ubiegający się o zamówienie muszą wykazaó, że:
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Warunki, których niespełnienie stanowi podstawę wykluczenia z postępowania, określone w

art.24 ust. 1 ustawy Pzp - spełniają samodzielnie.

Warunki określone w pkt. 6.1. i 6.1,1 SIWZ w rozdziale Informacje dla Wykonawców

spełniaj ą samodzielnie.
Dokumenty wymagane dla potwier dzęnia warunków udziału w postępowaniu:

a) Prawidłowo wypełniony formularz oferty (P..ozdział II Specyfikacji Istotnych
WaruŃów Zamówienia).

b) Podpisane oświadczenię o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na

podstawie art.24 ust. l Pzp.
c) Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych

art.22 ust. 1 ustawy otaz warunków określonych w SIWZ (Rozdział
Specyfi kacj i Istotnych Warunków Zamowienia).

d) Jeśli dotyczy: Załącznik nr 1 do oświadczenia o spełnianiu waruŃów udziału
postepowaniu (Formularz: ,,Zobowlązanle do udostepnienia wiedzy
doświadczenia" rozdział II SIWZ)

e) Zaparafowany dokument Istotne postanowienia umowy, (rozdział IV SIWZ).
f) Aktualny vvypis / odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert) z właściwego rejestru albo zaświadczęnie o wpisie do

ewidencj i działalności gospodarczej.
g) Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa

potwierdzonaprzez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania ofertY

nie wynika z innych dokumentów zŁożonych wTaz z ofertą. Przyjmuje się,

że pełnomocnictwo do złożęnia oferty upowaznia równiez do poŚwiadczęnia
za zgodnośó z oryglnałem kopii wszystkich dokumentow składanych wraz
z ofertą, chyba że ztręści pełnomocnictwa wynika co innego.

h) podmioty zagraniczne powinny dostarczyó równowazne dokumenty, które

obowiąują w kraju pochodzenia Wykonawcy.

9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia

wadium.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierowaó się będzie

vłyłącznie kryterium ,,Całkowita cena brutto" (C) o wadzę wynoszącej I00%. Całkowita cena

brutto oferly to suma: ceny jednostkowej brutto za usługę restauracyjną i dotyczącą
podawania posiłków na 1 osobę na dwudniowe szkolenie oraz cena jednostkowa za usługę

hotelarską Ża osobę za dobę wytażona w PLN. Ocena ofert zostanie dokonana według

sposobu określonego w pkt I2.3 + I2.4 SIWZ.

Ocenie będą podlegaó vłyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ofercię z najniższą

całkowitą ceną brutto dla danej części Zamawiający w kryterium ,,Całkowita cena brutto"

przyzna 100 pkt, a pozostńym ofertom złożonym na tę samą częśó odpowiednio, tj. zgodnie

ze wzoręm zamieszczonym ponizej (puŃtacja do dwóch miejsc po przecinku). Oferty, które

uzyskaj ą najwy ższą i 1o ś ć punktów zo staną vznane za najkor zystni ej s ze.

Najnższa całkowita cena brutto spośród cen wszystkich nieodrzuconych

ofert na daną część

x 100 pkt

W
il

W
i

Q=

całkowita cena brutto ocenianej oferty na daną (tę samą) część
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Zostarię wybranych w sumie 6 ofert, po jednej dla każdej części o najwyższej Iiczble
punktów dla danej części zamówienia. Jeżeli więcej niz jedna oferta na daną częŚc

zamówienia uzyska najwyższą\iczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców,Iłórzy
złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert

dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaofqowac cen vnryższych

niż zaofętowane w ńożony ch ofertach.
11)Miejsce i termin składania ofert: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody

Chlewnej ,,POLSUS", ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa, parter do godziny 09:00 w

dniu 20.12.2013 roku.

12) Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 20.12,201,3 r., o
godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Ryżowa 90,02-495 Warszawa, parter,

sala konferencyjna.
13) Termin nłiązania ofertą: Związanie ofertą przęz 30 dni od upływu terminu składania

ofert.

14) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiąący nie zamteTza

zaw' zęć umowy ramowej.

15) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z

adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje

dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie zamierza ustanawiaĆ

dynamicznego systemu zakupów.

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferĘ z zastosowaniem

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie

prowadzona aukcja elektronicznaz Zamawiający nie zamięrza dokonywaĆ wyboru

oferty naj korzystniej szej z zastosowaniem aukcj i elektronicznej .

|7) Informacje o przewidywanym zamówieniu uzupełniającym, o którym mowa w

art. 67 ust.l pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień

publicznycho jeżeli zamawiający przewiduje ustalenie takich zamówień:

Zamaw iaj ący ni e przewi duj e zamów ień uzup ełni aj ących.
Pozostałe warunki zawarte są w SIWZ.

AKCEPTUJĘ
Data 11.12.2013 roku

Tadeusz Blicharski
Dyrektor Biura

Polskiego ZwiązkuHodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS"
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