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Wrocław 03 września  2012 r. 

Zam. Publ. 51/2012 

 
DOZ/JS/Z.P.51/2540/1/2012 

 
Przetarg nieograniczony na usługę gastronomiczną podczas czterech spotkań informacyjnych 

i trzech spotkań związanych z realizacją projektu Przygotowanie dobrej jakości programu 

praktyk organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy- z podziałem na 4 części. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 

Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 88-66-500, faks 74 88-66-509. 
 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwup.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługę 
gastronomiczną podczas czterech spotkań informacyjnych i trzech spotkań związanych z realizacją 

projektu Przygotowanie dobrej jakości programu praktyk organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy- z podziałem na 4 części. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest usługa gastronomiczna podczas czterech spotkań informacyjnych na temat warunków życia w krajach 

członkowskich UE/EOG oraz podczas trzech spotkań związanych z realizacją projektu pod nazwą 
Przygotowanie dobrej jakości programu praktyk w ramach współpracy doradców Eures DWUP i Austrii a 

także szkół zawodowych i pracodawców austriackich. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.00.00.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.11.2012. 

 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM: nie dotyczy. 

III.2) ZALICZKI 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy  

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy  
 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy  

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy  

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy  
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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 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, 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  
 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
3.1.Wypełniony formularz oferty (wg. wzoru załącznika nr 1 do SIWZ), 3.1.1. Dokumenty zgodnie z art. 

26 ust. 2 PZP i wyszczególnione w §2 ust.1 pkt.1,2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz 
form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226 poz. 1817). a) Aktualny odpis z 

właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 

zakresie art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy PZP - zgodnie z załącznikiem nr 2A. b)oświadczenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.1.2. W przypadku 

podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy. W przypadku 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony pkt.3.1.1 lit. a) 
winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokumenty z pkt.3.1.1 lit. a) winny być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Wykonawcę którego dokumenty dotyczą 

zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817). 3.1.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. 

a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie 
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 3.1.4. Dokumenty o których mowa w pkt. 

3.1.3 lit. a, b - wystawione nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny 
zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.1.1 lit a) są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 3.1.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 

3.1.1. lit a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. 3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych wraz z oświadczeniem, że nie podlega wykluczeniu - zgodnie z formularzem 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3.3. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów: 3.3.1. 
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Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej 
zatrzymuje Zamawiający. 3.3.2. Formularz oferty oraz załączniki nr 2-2a, powinny zostać wypełnione 

przez Wykonawcę. Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą 
skutkować odrzuceniem oferty. 3.3.3. W przypadku złożenia oferty więcej niż na 1 zadanie Wykonawca 

dokument wymagany w pkt 3.1 lit a i 3.2 winien złożyć w 1 egzemplarzu. 3.3.4. Nie załączenie 

któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie 
wykonawcy z uwzględnieniem art.26 ust.3 PZP 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

 
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1.Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej wymienionych warunkach: 1) 

zmiany miejsca świadczenia usługi ( restauracji) w sytuacji gdy restauracją będzie nieczynna z 
przyczyn/winy niezależnej od wykonawcy np. brak prądu, zdarzenie losowe 2. Nie stanowi zmiany umowy 

w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, 2)zmiany danych 
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. 3.Zmiana umowy wymaga 

zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.dwup.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląski 

Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław pok.316. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Al. Armii 

Krajowej 54, 50-541 Wrocław, kancelaria. 
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: Przedmiot zamówienia jest realizowany z środków Grantu Eures na 

2012/2013 rok. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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 
 


