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Łód ź: świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej w ramach 

projektu Laboratorium mody realizowanego w ramach P riorytetu IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzi ałania 9.2. 

Podniesienie atrakcyjno ści i jako ści szkolnictwa zawodowego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Numer ogłoszenia: 21318 - 2011; data zamieszczenia:  14.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12, ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź, 

woj. łódzkie, tel. 42 643 35 19, faks 42 643 35 19. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.laboratorium-mody.com.pl 

www.zsp12.toya.net.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego nieposiadająca 

osobowości prawnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  świadczenie usługi hotelarskiej i 

gastronomicznej w ramach projektu Laboratorium mody realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój 
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wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie usługi hotelarskiej i gastronomicznej we Włoszech, w miejscowości Biella (kod miasta: 

13900) w ramach projektu POKL dla grupy 37 osób (29 uczniów i 8 opiekunów). Usługa hotelarska 

realizowana będzie w następujący sposób: - 6 noclegów w miejscowości Biella w okresie od 27 marca 

do 2 kwietnia 2011r. według wykazu: pokoje 1 os. - 4 szt. pokoje 2 os. - 15 szt. pokoje 3 os. - 1 szt. 

Pokoje z łazienkami i z pojedynczymi łóżkami. Usługa gastronomiczna dla 37 osób realizowana będzie 

w następujący sposób: - kolacja w dniu 27 marca 2011r. w miejscu zakwaterowania w miejscowości 

Biella - 28, 29, 30, 31 marca, 01 kwietnia 2011r - śniadanie, obiad, kolacja - śniadanie w dniu 2 kwietnia 

2011r. i suchy prowiant na drogę powrotną w dniu 2 kwietnia 2011r.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
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POSTĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, 

należy przedło żyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• 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  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 40  

• 2 - odległość hotelu od miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami - C. so Pella, 12/a 

Biella (13900), Italy - 30  

• 3 - wyżywienie uczestników w miejscu zakwaterowania - 10  

• 4 - podanie 3 przykładowych jadłospisów dziennych (śniadanie, obiad, kolacja) - 10  

• 5 - udostępnienie sali seminaryjnej w godzinach popołudniowych (organizacja 2 spotkań z uczniami 

- 37 osób + 6 do 10 osób ze strony partnera) - 5  

• 6 - bezpłatny dostęp do internetu - 5  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.laboratorium-mody.com.pl oraz www.zsp12.toya.net.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 12 93-161 Łódź ul. A. Naruszewicza 35 e-mail: zsp12@toya.net.pl. 

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

24.02.2011 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 12 93-161 Łódź ul. A. 

Naruszewicza 35. 

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:  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
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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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści 

lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 
 
 


