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DOZ/JS/Z.P.8/2540/14/2017 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę hotelarsko-gastronomiczna wraz z wynajmem 

sali szkoleniowej realizowana na potrzeby organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki 

Urząd Pracy seminarium transgranicznego w dniach 6-7 czerwca 2017r.  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak  

Nazwa projektu lub programu 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z grantu EURES-TriRegio 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 500253-N-2017 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej: nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, krajowy numer identyfikacyjny 

89112930100000, ul. ul. Ogrodowa  , 58306   Wałbrzych, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 74 88-66-
500, faks 74 88-66-509, e-mail joanna.sznel@dwup.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.dwup.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja 

w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę hotelarsko-gastronomiczna wraz z wynajmem sali 

szkoleniowej realizowana na potrzeby organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 

seminarium transgranicznego w dniach 6-7 czerwca 2017r.  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/2017 
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarsko-gastronomiczna wraz z wynajmem sali szkoleniowej 

realizowana na potrzeby organizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy seminarium 

transgranicznego w dniach 6-7 czerwca 2017r. 2. Seminarium, o którym powyżej, dotyczy jednej grupy 50 
osobowej, z możliwością zmniejszenia o 20% uczestników spotkania. 3. Spotkanie odbędzie się na terenie 

województwa dolnośląskiego, w powiecie jeleniogórskim z wyłączeniem miasta Jelenia Góra, w którym 
znajduje się Filia DWUP. Na terenie miejscowości, w której odbędzie się szkolenie zlokalizowany musi być 

dworzec PKP, umożliwiający uczestnikom szkolenia dojazd na seminarium i powrót po zakończonym 

spotkaniu. Dopuszcza się również miejscowości znajdujące się w linii prostej w odległości do 30 km od 
dworca PKP (odległość liczona wg. map Google Maps), ale pod warunkiem, że miejscowość, w której 

odbędzie się seminarium posiada dobre połączenia autobusowe z miejscowością z dworcem PKP, tzn. 
zbiorowa komunikacja autobusowa publiczna bądź prywatna, w godzinach od 7.00 do 19.00 powinna 

odbywać się z częstotliwością co najmniej1 autobus/bus na godzinę. Standard obiektu: cały przedmiot 
zamówienia musi zostać zrealizowany w jednym obiekcie. Obiektem może być hotel min. trzygwiazdkowy 

posiadający aktualną decyzję kategoryzacyjną na hotel co najmniej trzygwiazdkowy, wydaną przez Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego (Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz.U. z 2006, Nr 22, poz.169 z późn. zm.) lub inny obiekt o charakterze centrum konferencyjno-
szkoleniowego/wypoczynkowego lub kompleksu hotelowego odpowiadający standardom hotelu co najmniej 

trzygwiazdkowego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.5) Główny Kod CPV: 55000000-0 

Dodatkowe kody CPV: 70220000-9,  
 

SEKCJA III: PROCEDURA 
 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
III.3) Informacje dodatkowe: - 

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie/część zostało unieważnione: nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: -  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/05/2017 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT: 20695.48 

Waluta: PLN 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert: 7, w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie  

MARKET ABC Bożena Piekarz, Władysław Piekarz SJ, Miroszowicka 1,  59-300 ,  Lubin,  kraj/woj.  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  
Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14800 
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 14800 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24255 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: - 

 

 


