Catering dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nauczyciel - kreator
szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Numer ogłoszenia w BZP: 512816 - 2013; data zamieszczenia:
11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa , ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 067 3522632, faks 067 3522609.
•
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.pila.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Catering dla uczestników szkoleń w
ramach projektu Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt Nauczyciel kreator szkolnego sukcesu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją
Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Zamawiającym. Obszar realizacji:
powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski. Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji,
kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy u 200 nauczycieli (w
tym 140 kobiet i 60 męŜczyzn) z terenów wiejskich i/lub nauczycieli kształcenia zawodowego,
zamieszkałych powiat pilski, czarnkowsko-trzcianecki lub złotowski. W ramach niniejszego
postępowania przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń specjalistycznych podczas, których
zaplanowano równieŜ zabezpieczenie uczestników w ciepły posiłek tzw. lunch oraz przerwy
kawowe pomiędzy poszczególnymi blokami godzinowymi. Szkolenia zostaną przeprowadzone w
ramach ośmiu odrębnych warsztatów po 12 osób kaŜdy. Łącznie 96 osób. Usługa polegać będzie
na zorganizowaniu 55 cateringów. Na jeden catering składa się ciepły posiłek (lunch) oraz catering
kawowy dla 12 osób na 1 dzień. Miejsce wykonania usługi - siedziba Zamawiającego ul.
PodchorąŜych 10, 64-920 Piła. Catering kawowy winien być podany przed rozpoczęciem szkolenia,
a ciepły posiłek w trakcie trwania szkolenia. Szczegółowy harmonogram dostaw zostanie określony
po ostatecznym ustaleniu harmonogramu zajęć. W skład cateringu kawowego winno wchodzić co
najmniej: 1) kawa sypana, 2) kawa rozpuszczalna, 3) herbata, 4) woda niegazowana/gazowana
(0,5-1l/osobę), 5) soki owocowe (0,5-1l/osobę), 6) cytryna, 7) śmietanka do kawy, 8) cukier, 9)
ciastka koktajlowe; W skład ciepłego posiłku winno wchodzić co najmniej: 1) sałatka - 2 rodzaje, 2)
kanapki koktajlowe, 3) porcja mięsa lub ryby na ciepło, 4) garmaŜerka. Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia szczegółowego menu zgodnie z opisem powyŜej, które powinno być
zróŜnicowane dla kaŜdego dnia (moŜliwa powtarzalność co 3-4 dni). Jedzenie musi być podane na
zastawie estetycznej, porcelanowej lub porcelanopodobnej, stoły kryte obrusami, moŜe być w
formie stołu szwedzkiego. Szkolenia będą odbywały się w weekendy w okresie styczeń - sierpień
2014. Mogą to być róŜne, ale i te same weekendy, więc muszą się liczyć z potrzebą wykonywania
róŜnych ilościowo dostaw w róŜnych dniach. W cenie usługi naleŜy równieŜ ująć dostawę i
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rozłoŜenie, odbiór brudnych naczyń kaŜdego dnia oraz obsługę kelnerską. Zamawiający zastrzega,
Ŝe termin zapłaty wynagrodzenia, za przeprowadzone szkolenia, uzaleŜniony jest od otrzymania
środków finansowych przez Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Poznaniu) w ramach realizowanego Projektu. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy jest
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki tematyczne szkoleń, zastrzega się
moŜliwość rezygnacji z dostaw cateringów, bądź na przesunięcie terminu ich realizacji..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.50.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku
udziału w postępowaniu
•
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
W ciągu ostatnich 3 lat, byli głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej trzech
usług cateringowych lub gastronomicznych dla min. 40 osób kaŜda, odpowiadających
swoim rodzajem co przedmiot niniejszego przetargu. Zamawiający za usługi
odpowiadające swoim rodzajem co przedmiot zamówienia będzie traktował usługi
związane z zabezpieczeniem cateringu lub usługi gastronomicznej. Na dowód tego
Wykonawca złoŜy wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie
•
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku
udziału w postępowaniu
•
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku
udziału w postępowaniu
•
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu, Wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie o spełnieniu warunku
udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy
do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1, Część II SIWZ). Pełnomocnictwo dla reprezentanta
- dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne). Parafowany projekt
umowy.

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: najniŜsza cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W razie braku chętnych słuchaczy na poszczególne bloki tematyczne szkoleń, zastrzega się
moŜliwość rezygnacji z dostaw cateringów, bądź na przesunięcie terminu ich realizacji
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.pwsz.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Państwowa
WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła,
budynek A, pok. 115.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
w Pile, ul. PodchorąŜych 10, 64-920 Piła, budynek A, pok. 108 kancelaria ogólna.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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