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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:22231-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
2016/S 015-022231

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
Punkt kontaktowy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Osoba do kontaktów: Sława Malinowska
00-551 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224631099
E-mail: dzp@frse.org.pl 
Faks:  +48 224631025
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.frse.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: fundacja korzystające ze środków publicznych

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
Inny: fundacja korzystającą ze środków publicznych

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP-4/FRSE/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Kod NUTS PL127

mailto:dzp@frse.org.pl
http://www.frse.org.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej
w zakresie spotkań i konferencji dla programów funkcjonujących w ramach Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji, w podziale na części:
Część A – świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w hotelu o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym
mieszczącym się w centrum Warszawy w odległości (liczonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od Dworca
Kolejowego Warszawa Centralna i nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego.
Część B – świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w hotelu o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym
mieszczącym się w centrum Warszawy w odległości nie większej niż 1,5 km od Dworca Kolejowego Warszawa
Centralna i nie większej niż 7 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka
Chopina.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55120000, 55110000, 55300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 650 406,50 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Z-4/FRSE/2016
1) Krótki opis

Część A – świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w hotelu o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym
mieszczącym się w centrum Warszawy w odległości (liczonej w linii prostej) nie większej niż 1 km od Dworca
Kolejowego Warszawa Centralna i nie większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55120000, 55110000, 55300000

3) Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 325 203,25 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: ZP-4/FRSE/2016
1) Krótki opis

Część B – świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w hotelu o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym
mieszczącym się w centrum Warszawy w odległości nie większej niż 1,5 km od Dworca Kolejowego Warszawa
Centralna i nie większej niż 7 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka
Chopina.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55120000, 55110000, 55300000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 325 203,25 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 23 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zmawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i istotnych
postanowieniach umowy stanowiących załączniki do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie na podstawie art. 23 ust 2 ustawy Pzp składają pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W zakresie potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp należy złożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ;
2. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
a) aktualnego odpisu 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 Pzp;
składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionym w terminach określonych odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp należy złożyć:
6.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ;
6.2 opis środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia
odpowiedniej jakości realizowanej usługi – załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp ma obowiązek złożyć oświadczenie zawierające listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacje o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
9. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia; Zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów może
żądać dokumentów dotyczących zakresu dostępnych zasobów, sposobu wykorzystania tych zasobów,
charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
10. Dokumenty (oświadczenia): oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp),
oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, lista podmiotów powiązanych kapitałowo
są składane w oryginale. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane
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za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Pozostałe dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
1.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Wykonawcy występujący wspólnie składają pełnomocnictwo na podstawie art. 23 ust. 2 Pzp.
14. Ocena spełniania warunków i podstaw do wykluczenia Zamawiającego w stosunku do Wykonawców będzie
dokonywana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
Pzp, a mianowicie warunki dotyczące:
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
2.1.1. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku;
2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
2.2.1. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku;
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
2.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w przypadku Części A: dysponuje hotelem o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym mieszczącym się
w centrum Warszawy w odległości nie większej niż 1 km od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna i nie
większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego;
b) w przypadku Części B: dysponuje hotelem o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym mieszczącym się w
centrum Warszawy w odległości nie większej niż 1,5 km od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna i nie
większej niż 7 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina.
2.4. Spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.4.1. Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w art.
24 Pzp musi spełniać każdy wykonawca z osobna, natomiast warunki określone w pkt 22 Pzp musi spełniać co
najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
5. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeń – zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp wykonawców, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym za spełniony
jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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a) w przypadku Części A: dysponuje hotelem o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym mieszczącym się
w centrum Warszawy w odległości nie większej niż 1 km od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna i nie
większej niż 1 km od siedziby Zamawiającego;
b) w przypadku Części B: dysponuje hotelem o standardzie co najmniej 4 gwiazdkowym mieszczącym się w
centrum Warszawy w odległości nie większej niż 1,5 km od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna i nie
większej niż 7 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Zarządzanie hotelem. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-4/FRSE/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.2.2016 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.2.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 5.2.2016 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie jest finansowane z
programów edukacyjnych Unii Europejskiej obsługiwanych przez FRSE.

VI.3) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 7 – oświadczenie o zarządzaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w
Dziale VI Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.up.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.1.2016
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