
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.: Organizacja misji gospodarczej

Maritime/Offshore USA 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze

środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 516205-N-2020 z dnia 2020-02-25 r. 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane 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: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdańska

Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, tel.: (58) 722 03

00, office@investgda.pl; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu wykonania umowy,

której będzie Pani/Pan stroną – w przypadku jej zawarcia lub w celu podjęcia działań na Pani/Pana

żądanie – przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych oraz b) w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego Postępowania w trybie

Przetargu, co stanowi uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 3) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą

udostępniane innym odbiorcom, chyba że będzie to wymogiem wynikającym z przepisów

obowiązującego prawa (np. organom administracji publicznej); 4) Podane przez Panią/Pana dane

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane

przez okres niezbędny do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 2) powyżej, a po tym czasie

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa; w tym – w

przypadku gdy dotyczy – podane dane będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy oraz

dochodzenia ewentualnych roszczeń; dane zawarte w wystawionych dokumentach księgowych

przechowywane będą przez Administratora przez okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji



księgowej na cele podatkowe; 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu; 7) Posiada Pani/Pan prawo

wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych; 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie

warunkuje możliwość podjęcia działań przed zawarciem umowy jak i zawarcie samej umowy oraz

wzięcie udziału w Postępowaniu; 9) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania. 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., krajowy numer

identyfikacyjny 22071427800000, ul. Żaglowa  11 , 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska,

tel. 58 722 03 00, e-mail office@investgda.pl, faks 58 746 33 99. 

Adres strony internetowej (URL): www.investgda.pl 

Adres profilu nabywcy: http://investgda.pl/przetargi 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Inny podmiot zobowiązany do udzielania zamówień publicznych w ramach projektu „Pomorski Broker

Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” na podstawie

umowy o dofinansowanie z dnia 7 lipca 2016 r.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie 

http://investgda.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie 

http://investgda.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja misji gospodarczej



Maritime/Offshore USA 2020 

Numer referencyjny: 1/2020/BROKER/USA 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) 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 świadczenie usługi organizacji i logistyki spotkań biznesowych

pomorskich przedsiębiorców sektora mikro/małych/średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) w ramach

misji gospodarczej Maritime/Offshore USA 2020 polegające na zapewnieniu: 1) transportu lotniczego 2)

transportu lotniczego rollup-a 3) noclegów wraz ze śniadaniem 4) ubezpieczenia 5) transportu lokalnego

6) wyżywienia poza hotelem w tym: lunch-y, cateringów podczas spotkań branżowych, obiadokolacji

oraz lunchbox-ów zgodnie ze Szczegółowym Opisem Zamówienia. 2. Liczba uczestników misji

gospodarczej Maritime/Offshore USA 2020 wynosi 10 osób. W misji weźmie udział osiem

przedsiębiorstw (po jednej osobie z każdego przedsiębiorstwa) z sektora MŚP z województwa

pomorskiego oraz dwóch przedstawicieli Zamawiającego (wszyscy łącznie zwani dalej jako: Uczestnicy).

3. Planowany termin misji gospodarczej to 28 kwietnia (wylot z Gdańska) – 9 maja (przylot do Gdańska)

2020 roku. 

II.5) Główny kod CPV: 63500000-4 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

63515000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-04-28 2020-05-09

II.9) Informacje dodatkowe:

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Wykonawca posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i



Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonej przez

Marszałka Województwa. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2

usługi organizacji wyjazdów zagranicznych o wartości każdego zamówienia na poziomie minimum

150.000,00zł netto, dla co najmniej 10 osób każdy wyjazd. W przypadku składania Ofert przez

Wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden Wykonawca musi spełnić te warunki. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; c) oświadczenie Wykonawcy o braku

wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -

w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec

niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; e) W celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia

Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi

Załącznik nr 4 do SIWZ;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

a) Wykaz wykonanych lub nadal wykonywanych (w przypadku świadczeń ciągłych) zamówień w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem dat wykonania, ich wartości, przedmiotu i podmiotów

na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne



dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź

inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej

Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług

Turystycznych prowadzonej przez Marszałka Województwa. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy według wzoru określonego w

załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli osobą podpisującą Ofertę nie jest osoba upoważniona do reprezentacji

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym

dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, należy wraz z Ofertą złożyć pełnomocnictwo do

podpisania Oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do

składania ewentualnych wyjaśnień. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli Wykonawca ma swoją siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych

w rozdziale V ust. 6 pkt 2) SIWZ: 1) lit. a) – Wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru

albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, 2) lit. b) – Wykonawca składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do nich dokumentów wymienionych w rozdziale

V ust 6 pkt 2) lit. a)-d) SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w

oryginale). Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla

należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie

podmiotu trzeciego powinien określać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów

innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy

wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale V ust. 6 pkt 2) lit. a)-d) SIWZ, dotyczących

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest

podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art.

22a ustawy PZP; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy

z Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego dla

ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokument potwierdzający ustanowienie

pełnomocnika powinien zawierać: a) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego

dotyczy, b) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego

pełnomocnika oraz d) zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać

złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców. Pełnomocnictwo jest składane w

oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka

korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. Jeżeli

oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. W przypadku wnoszenia wadium w

pieniądzu kwotę wadium wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - nr rachunku

Bank Millenium nr 22 1160 2202 0000 0001 2687 3013, przy czym w tytule przelewu należy wpisać:

„Wadium – Organizacja misji gospodarczej Maritime/Offshore USA 2020”. 4. Za termin wniesienia

wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tzn. że

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał

taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do

Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie będzie traktowane jako

spełnienie warunku terminowego wniesienia wadium. 5. Wadium wniesione w formie pieniężnej

przechowuje się na rachunku bankowym. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2)–

5) powyżej, należy złożyć wraz z Ofertą (w oryginale), w odrębnej kopercie lub w sposób, który

pozwoli na późniejszy zwrot dokumentu Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty.

Dokument wadium winien być oznaczony: „Wadium – Organizacja misji gospodarczej

Maritime/Offshore USA 2020”, kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność z

oryginałem”, należy załączyć trwale do Oferty. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać

bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania

Ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 u stawy PZP. 8. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej powinno zawierać następujące elementy: 1) nazwy: dającego zlecenie

(Wykonawcy), Beneficjenta gwarancji (Zamawiającego); gwaranta (banku lub instytucji

ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności,

która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; 5)

zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty

gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji zawierające oświadczenie, że

Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie”, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego

wykonania umowy”, lub c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 6) zobowiązanie gwaranta (zgodnie z art. 46 ust. 4a

ustawy PZP) do: „bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Beneficjenta

Gwarancji zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących p o jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”. Oświadczenie

Beneficjenta Gwarancji zostanie skonkretyzowane w zależności od wystąpienia przesłanek

określonych w tym przepisie. 9. Gwarancja musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy

musi być Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego. 10. Wadium musi obejmować cały okres

związania ofertą. 11. Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np.

konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich. 12. Oferta Wykonawcy, która nie będzie

zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie lub kwocie podlega odrzuceniu z

przedmiotowego postępowania. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zwrot wadium: 1) Zamawiający zwraca

wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze Oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP, 2) Wykonawcy, którego Oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał Ofertę przed

upływem terminu składania ofert, 4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zaleca się wskazanie w Ofercie numeru



rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium:

1) wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i

3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 u st. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty

złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wraz z odsetkami na podstawie art. 46 ust. 5

ustawy PZP, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w

sprawie zamówienia na warunkach określonych w Ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wy konania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu



zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena brutto 90,00

Liczba gwiazdek hotelu 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 



Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w szczególności w

zakresie: 1) wynagrodzenia, 2) terminu wykonania, 3) zakresu zamówienia, w tym zakresu usług

hotelowych, logistycznych, cateringowych, 4) sposobu realizacji Umowy, w tym zmiany miejsca

zakwaterowania uczestników misji w przypadku niepogorszenia standardu warunków hotelowych od

wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie lub zmiany sposobu transportu, na zasadach określonych w

ustawie PZP lub poniżej. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie, o którym mowa w ust. 1

powyżej, spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

2) zmiana zakresu przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części

przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 3) zmiany wynikające z

zaistnienia siły wyższej, 4) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 5) zmiany niezbędne

do realizacji Przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od żadnej ze Stron. 3.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron

w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 4. W żadnym przypadku

postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze Stron do roszczenia,

którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany Umowy.

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2020-03-03, godzina: 13:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie 

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert

wariantowych i częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a

Wykonawcą w walutach obcych. 4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej. 5.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający nie wymaga

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania

istotnych zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadkach wskazanych w Umowie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH




