
Baćkowice: Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w r oku

2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Ba ćkowicach w ramach

projektu EDUKACJA nasz ą szansą na lepszy start

Numer ogłoszenia: 142050 - 2013; data zamieszczenia : 11.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Baćkowice , Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 868 62

04, faks 15 868 62 04.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.backowice-gmina.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego

systemu zakupów:  nie dotycz

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w

roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą

na lepszy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Część 1 świadczenie usługi noclegowej i

gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego Muzyka i teatr dla uczniów Szkoły Podstawowej w Baćkowicach

w okresie 28 -30 kwietnia 2013r. (noclegi z 28 na 29.04.2013r. oraz z 29 na 30.04.2013r.) Część 2 świadczenie

usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wycieczki Kleks dla uczniów Gimnazjum w Baćkowicach w okresie 28

-30 kwietnia 2013r. (noclegi z 28 na 29.04.2013r. oraz z 29 na 30.04.2013r.) Część 3 świadczenie usługi noclegowej

i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego NAUKA NIE IDZIE W LAS dla uczniów Szkoły Podstawowej i

Gimnazjum w Baćkowicach w okresie od 01 -07 lipiec 2013r. (noclegi z 01 na 02.07.2013r., z 02 na 03.07.2013r, z

03 na 04.07.2013r, z 04 na 05.07.2013r, 05 na 06.07.2013r, z 06 na 07.07.2013r.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.24.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa



nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki

określone w pkt. 3.1.1. każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), natomiast warunki

określone w pkt. 3.1.2. spełniają wspólnie (łącznie), samodzielnie lub polegając na zasobach

innych podmiotów. Na tę okoliczność Wykonawca składa oświadczenie - zał. 2 i zał. 3 do

SIWZ.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

jak wyżej

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

jak wyżej

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

jak wyżej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

jak wyżej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.



IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy, wynikające z zapisu art. 144 ustawy p.z.p.: a) zmiana sposobu realizacji

zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na

realizację przedmiotu umowy, b) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy,

wynagrodzenie zostanie odpowiednio skorygowane przez strony umowy, choć Zamawiający zastrzega, że nie może

zostać zwiększona kwota całkowita zlecenia, korekta będzie polegała na obniżeniu wartości netto zlecenia; c)

zmiana terminów realizacji usługi noclegowej i wyżywienia dla poszczególnych części, d) zmiana osób wskazanych w

umowie pełniących kontrolę i nadzór nad realizowanym zamówieniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.backowice-gmina.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gmina Baćkowice Baćkowice 84,

27-552 Baćkowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.04.2013 godzina

10:30, miejsce: Gmina Baćkowice Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków

z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego Muzyka i

teatr dla uczniów Szkoły Podstawowej w Baćkowicach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ilość uczestników 50 os, w tym

45uczniów/uczennic, 3 opiekunów, 1 kierownik wycieczki, 1 kierowca Ilość noclegów 2 noclegi Termin

realizacji 28 -30 kwietnia 2013r. (noclegi z 28 na 29.04.2013r. oraz z 29 na 30.04.2013r.) Miejsce

realizacji Warszawa.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.24.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Część 2 świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wycieczki Kleks dla

uczniów Gimnazjum w Baćkowicach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ilość uczestników: 50 os, w tym

45uczniów/uczennic, 3 opiekunów, 1 kierownik wycieczki, 1 kierowca Ilość noclegów 2 noclegi Termin

realizacji: 28 -30 kwietnia 2013r. (noclegi z 28 na 29.04.2013r. oraz z 29 na 30.04.2013r.) Miejsce

realizacji: Warszawa.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.24.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w ramach wyjazdu edukacyjnego NAUKA

NIE IDZIE W LAS dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Baćkowicach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Ilość uczestników: 51 os, w tym



46uczniów/uczennic, 3 opiekunów, 1 kierownik wycieczki, 1 kierowca Ilość noclegów: 6 noclegi Termin

realizacji: 01 -07 lipiec 2013r. (noclegi z 01 na 02.07.2013r., z 02 na 03.07.2013r, z 03 na 04.07.2013r, z

04 na 05.07.2013r, 05 na 06.07.2013r, z 06 na 07.07.2013r.) Miejsce realizacji Władysławowo lub

miejscowości do 20 km od Władysławowa.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.24.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


