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I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu,  

Rynek - Ratusz 27, 50-101 Wrocław 

tel. 71/34-45-320 

sekretariat@grotowski-institute.art.pl 

Godziny pracy: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku 

W miesiącu październiku, biuro w siedzibie zamawiającego jest czynne również w soboty. 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Pan Michał Puchała 665-002-234 

 

II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” w procedurze jak dla usług o wartości 

zamówienia poniżej równowartości kwoty 209.000 euro. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „SIWZ” składa się z zasadniczej części 

opisowej i wszystkich tworzących ją załączników.  

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie na potrzeby Projektu Olimpiada Teatralna 

realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego.  

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 5 części:  

Część 1: usługi hotelowe od dnia 24.10.2016 r. 

Część 2: usługi hotelowe od dnia 2.11.2016 r. 

Część 3: usługi hotelowe od dnia 1.11.2016 r. 

Część 4: usługi hotelowe od dnia 19.10.2016 r. 

Część 5: usługi hotelowe w dniu 19.10.2016 r.  

Część 6: usługi hotelowe od dnia 31.10.2016 r. 

 

Szczegółowy opis zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ 

Nomenklatura: 

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

55300000-3- Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

IV INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH NA PODST. ART. 67 UST 1 

PKT 6 i PKT 7 PZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy PZP.  

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 

ustawy PZP. 

 

V OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i nie ogranicza liczby części zamówienia, na 

które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca możne składać ofertę w odniesieniu do wszystkich 

części zamówienia. 

 

VI TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia właściwym dla każdej części 

zamówienia. 

 

VII OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła 

ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11) ustawy Pzp.  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 

spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W zakresie: 

1.1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 

zakresie spełniania tego warunku.   

 

1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w 

zakresie spełniania tego warunku.   

 

1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje obiektem o następującym standardzie: 

 

- hotel o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym, 

- śniadanie jest wliczone w cenę usługi hotelarskiej, 

-  wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku, 

- na terenie hotelu udostępniane będzie połączenie z internetem - WiFi, co najmniej w 

hotelowym foyer, 

- oraz zgodnym z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  

19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. nr 22 z 2006 r., poz. 169  z późn. zm.) 

 

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie 

spełnienia wyżej wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty 

wymienione w dziale VIII SIWZ.  

 

2.PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku wystąpienia przesłanek, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

1.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp (przesłanki fakultatwyne): 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 

978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:  

a) zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
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c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a  

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.  
 

VIII OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

- w formie oryginału: 

1. oświadczenie na podstawie art. 25 a pzp - (na wzorze zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ). 

 

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 – BRAKU 

PODSTAW WYKLUCZENIA:  

- w formie oryginału: 

2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (na wzorze Załącznik nr 5 

do SIWZ) 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji z otwarcia 

ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  z oryginałem” przez Wykonawcę: 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

 

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  - 

SPEŁNIANIE PRZEZ USŁUGI WYMAGAŃ: 
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp. 

 

INNE DOKUMENTY:  

- w formie oryginału:  

pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu 

z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

 

W przypadku oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym SIWZ, które pozostają do 

dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez 

Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający w celu 

potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, skorzysta z 

posiadanych oświadczeń lub dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII niniejszej SIWZ w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane oświadczenia lub dokumenty. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Wykonawca nie jest 

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

W zakresie warunku udziału określonego w VII pkt 1.1, 1.2 i 1.3 zamówienia SIWZ Wykonawca 

przedłoży oświadczenie na wzorze Załącznik nr 4 do SIWZ. 

Odpis (zaświadczenie), o którym mowa w pkt 3, musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych    

do reprezentowania Wykonawcy. 

 

Zgodnie z art. 22a.  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

2. 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.  
3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
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postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

 

WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA 

TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

obowiązują przepisy określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia  (Dz.U.2016.1126 z dnia 2016.07.27)  
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa pkt VIII 3 (aktualny odpis z właściwego rejestru) 

powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania.  

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język  

polski.  

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 

1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 

złożyć samodzielnie – oświadczenie na wzorze Załącznik nr 4 do SIWZ. 
2) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i 

dotyczących go danych teleadresowych – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie 

dotyczące ich dane teleadresowe. 

5)  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty musi być załączone stosowne  

pełnomocnictwo. 

 

IX   PODWYKONAWCY  

1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku 

braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez 

udziału podwykonawców.  

2. Zamawiający wymaga odpowiednio wypełniania przez Wykonawców Oświadczenia na wzorze 

określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ w odniesieniu do podwykonawców, na których zdolnościach 

Wykonawca nie polega. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podwykonawców 

Zamawiający wymaga odpowiednio wypełniania przez Wykonawców Oświadczenia na wzorze 

określonym w Załączniku nr 4 do SIWZ w odniesieniu do podwykonawców. 
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3. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców. 

4. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

X INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem  

ZP/PN/1/2016/IG. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich 

kontaktach z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  

Pan Michał Puchała 665-002-234; Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień 

odbywa się pisemnie. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, z tym że 

oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie 

oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 1 SIWZ. 

Każda forma porozumiewania się z Zamawiającym musi być potwierdzona w taki sposób, aby 

dwie strony posiadały wiedzę przekazywanych informacji. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy 

przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

2. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja SIWZ: 

 Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z 

prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Odpowiedzi wraz z treścią zapytania, 

lecz bez ujawnienia jego źródła, Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej http://bip.grotowski-

institute.art.pl z zastrzeżeniem postanowień art. 38 ust. 1 PZP, Zamawiający udzieli odpowiedzi, 

tj. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, na piśmie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Treść pytania i odpowiedzi Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, 

którzy zadali pytanie oraz umieści taką informację na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://bip.grotowski-institute.art.pl Jeżeli zmiana 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w  Biuletynie Zamówień 

Publicznych. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert na stronie 

internetowej http://bip.grotowski-institute.art.pl. 

 

XI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy podać w Formularzu Oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 

do SIWZ 

2. Cena musi obejmować kompletne wykonanie każdej z części przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

3. Formularz oferty zawiera ceny jednostkowe dla wskazanych części zamówienia, które będą 

podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą. 

4. Kalkulacja ceny ofertowej musi opierać się o ceny jednostkowe dla doby hotelowej. Wszelkie 

ewentualne koszty dodatkowe, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji usługi muszą być 



 

 8 

skalkulowane na etapie składania oferty i dodane do cen jednostkowych wskazanych w 

formularzu oferty. Cenę ofertową należy podać w Ofercie w złotych polskich, w wartości netto i 

brutto z wyodrębnieniem podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cena przedstawiona w Ofercie będzie podana w wymiarze netto oraz z podatkiem VAT, 

wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert i 

zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 

6. UWAGA: Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS 

Nr 1 z 2005 r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że 

zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i 

usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych 

klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub 

stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 

7. Cena ofertowa powinna być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. 

Elementy ceny ofertowej wyrażone w wartościach procentowych oraz wartościach liczbowych 

powinny także być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie 

odrzucona. 

 

XII  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM  A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w PLN. 

 

XIII KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

Zamawiający informuje, że zastosuje procedurę oceny ofert określoną w art. 24 aa ustawy Pzp. 

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) Cena – waga 60%  

2) Odległość hotelu od wskazanych miejsc – waga 40% 

2a) dla części od 1 do 5 odległość hotelu od siedziby zamawiającego Instytutu im. Jerzego 

Grotowskiego nie może przekroczyć 3 000 m.  

2b) dla części 6 odległość hotelu od wjazdu na autostradę A4 w kierunku Wrocławia nie może 

przekroczyć 10 000 m. 

 

1. Opis sposobu oceniania oferty: 

 

I. kryterium „Cena” – oferta o najniższej Cenie za realizację całości przedmiotu otrzyma 60 

punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, 

zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona wg wzoru: 

Wc = (Cmin / Cb) x 60, gdzie: 

Wc – wartość punktowa w kryterium „Cena” 

Cmin – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych 

Cb- cena oferty badanej 

II. kryterium „Odległość” – oferta, w której zaproponowano najkrótszą odległość otrzyma 40 

punktów, a pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, 

zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona wg wzoru: 

Wo= (Omin/Ob)x40, gdzie 

Wo-wartość punktowa w kryterium „Odległość” 

Omin- najmniejsza odległość spośród ofert nie odrzuconych 

Ob. –odległość oferty badanej 

 

 Odległość będzie weryfikowana za pomocą Google Maps. 



 

 9 

 

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryterium, przyjmując zasadę, że 

1%=1 pkt. 

 

Końcowy wynik powyższych działań zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Jako 

najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów  

P = C + O. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyskała 

największą ilość punktów na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp). 

 

XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Na ofertę składają się: 

1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SIWZ 

2) Oświadczenie na podst. art. 25a pzp – Załącznik nr 4, który składa: 

- Wykonawca, 

- Podwykonawca jeśli Wykonawca przewiduje powierzenie realizacji części 

zamówienia podwykonawcy (jedynie w przypadku gdy Wykonawca powołuje się 

na zasoby podwykonawcy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji) 

- Podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, jeśli się powołuje, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 

- Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

3) Informację o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do SIWZ, 

4) Oświadczenie o dysponowaniu obiektem - Załącznik nr 6 do SIWZ, 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej  

6) Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z 

dokumentu pkt 4) 

7) 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. 

2. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty 

i oświadczenia sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski poświadczone przez Wykonawcę). 

4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek  

i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i 

zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 

5. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty  

w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę 

(własnoręczny podpis i pieczątka imienna) lub osobę przez niego upoważnioną. 

6. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (własnoręczny podpis i imienna pieczątka) 

przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym 

Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w 

przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez 

ustanowionego Pełnomocnika. 

7. W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być 

załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

mocodawcę albo notariusza. 

8. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 

9. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 
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10. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej SIWZ będą odrzucone 

lub spowodują wykluczenie Wykonawcy. 

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie, którą należy zaadresować według poniższego 

wzoru: 

 

Instutut im. Jerzego Grotowskiego 

„Usługi hotelarskie na potrzeby Projektu Olimpiada Teatralna 

realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego”  

ZP/PN/1/2016/IG 

TERMIN OTWARCIA OFERT 

18.10.2016 godz. 10:15 

 

Poza oznakowaniem jak wyżej, koperta musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert 

pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, 

poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak 

składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z 

dopiskiem „ZMIANA”. 

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak 

wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”. 

15. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej 

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 

16. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności  

i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, 

koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 

17. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną 

dołączone do oferty. 

18. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, 

a drugą z informacjami niejawnymi. 

19. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 

3 do SIWZ. 

20. Załączniki do oferty powinny być wypełnione w sposób podany przez Zamawiającego w SIWZ 

lub załącznikach. 

21. Do oferty winny być dołączone: wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w 

dziale VIII SIWZ. 

 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą, przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XVI MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: 

Instutut im. Jerzego Grotowskiego  

Rynek - Ratusz 27, 50-101 Wrocław,  

nie później niż do dnia  18.10.2016r. godz. 10:00 

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez 
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Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych/kurierskich, Zamawiający uznaje 

za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Zamawiającego. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016, godz. 10:15 w sali konferencyjnej. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do 

protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. 

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy 

(firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 

XVII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w dziale XIII. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia oraz informację o powyższym zamieści na stronie internetowej. 

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o 

miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – z zastrzeżeniem art. 94 ustawy Pzp,  

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do 

zawarcia umowy w terminie do 1 dnia od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

6. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 

XVIII WZÓR UMOWY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY 

1. Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku  nr 2 do SIWZ. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron oraz  

w przypadkach określonych w pkt 3, wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 4. 
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3. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym 

zakresie: 

a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego  oraz 

wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw  i obowiązków 

stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko  w zakresie niezbędnym  do 

stosowania zapisów umowy do wprowadzonych  przepisów 

b) Zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT  (jeżeli w trakcie 

realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia   wynagrodzenia brutto  o kwotę równą 

różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). 

c) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

1) zmiana nr rachunku bankowego, 

2) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy,  

3) zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

XIX ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy 

Pzp. 

 

XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
Załączniki do SIWZ: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy  

3. Załącznik nr 3 – Formularz oferty 

4. Załącznik nr 4 –Oświadczenie wykonawcy 

5. Załącznik nr 5 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dysponowaniu obiektem 

 

Zatwierdził: Jarosław Fret 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest podzielony na 5 części. 

 

Części 
zamówienia 

Data 
Ilość osób Ilość pokoi Rodzaj pokoju 

Od Do 

1 24-10-2016 28-10-2016 8 8 1-os. 

25-10-2016 28-10-2016 13 13 1-os. 

 
     

2 2-11-2016 8-11-2016 1 1 1-os. 

4-11-2016 9-11-2016 5 5 1-os. 

4-11-2016 12-11-2016 5 5 1-os. 

4-11-2016 13-11-2016 1 1 1-os. 

7-11-2016 9-11-2016 1 1 1-os. 

7-11-2016 12-11-2016 1 1 1-os. 

 
     

3 1-11-2016 6-11-2016 17 17 1-os. 

1-11-2016 6-11-2016 2 1 2-os. 

 
     

4 19-10-2016 24-10-2016 2 2 1-os. 

19-10-2016 24-10-2016 1 1 1-os. 

21-10-2016 7-11-2016 1 1 1-os. 

21-10-2016 24-10-2016 1 1 1-os. 

22-10-2016 24-10-2016 2 1 2-os. 

6-11-2016 9-11-2016 1 1 1-os. 

25-10-2016 27-10-2016 1 1 1-os. 

4-11-2016 8-11-2016 1 1 1-os. 

8-11-2016 13-11-2016 3 3 1-os. 

28-10-2016 7-11-2016 2 1 
2-os. (łóżko 
małżeńskie) 

21-10-2016 12-11-2016 2 2 1-os. 

5-11-2016 13-11-2016 1 1 
2-os. (łóżko 
małżeńskie) 

22-10-2016 25-10-2016 1 1 1-os. 

30-10-2016 11-11-2016 2 2 1-os. 

31-10-2016 10-11-2016 1 1 1-os. 

3-11-2016 11-11-2016 1 1 1-os. 

30-10-2016 10-11-2016 2 1 2-os. 

30-10-2016 10-11-2016 1 1 1-os. 

2-11-2016 9-11-2016 1 1 1-os. 

29-10-2016 7-11-2016 1 1 1-os. 

21-10-2016 25-10-2016 1 1 1-os. 

30-10-2016 7-11-2016 1 1 1-os. 

23-10-2016 25-10-2016 1 1 1-os. 
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9-11-2016 11-11-2016 1 1 1-os. 

30-10-2016 5-11-2016 1 1 1-os. 

 
     

5 19-10-2016 24-10-2016 8 8 1-os. 

 
     

6 31-10-2016 1-11-2016 17 17 1-os. 

31-10-2016 1-11-2016 2 1 2-os. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Umowa nr     /2016/ PROJEKT 

 

zawarta dnia ………………….…….., we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Instytutem im. Jerzego Grotowskiego z siedzibą we Wrocławiu, Rynek - Ratusz 27,  

50-101 Wrocław – instytucją kultury miasta Wrocławia, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury 

Gminy Wrocław pod nr RIK 27/99, posiadającą numer REGON: 001413508,  

NIP 896-000-55-49, reprezentowaną przez:  

Jarosława Freta – Dyrektora  

zwaną w dalszej treści umowy: „Instytutem” lub odpowiednio: „Zamawiającym”, 

 

a  

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, 

 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o znaku ZP/PN/1/2016/IG „Usługi hotelarskie na potrzeby Projektu Olimpiada 

Teatralna realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego”, zorganizowanego zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), 

została zawarta umowa, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Projektu Olimpiada 

Teatralna (zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz SIWZ stanowiącymi integralną część umowy).  

2. Instytut oświadcza, że jest organizatorem Projektu Olimpiada Teatralna we Wrocławiu. 

 

§ 2 

1. Współpraca pomiędzy Hotelem a Instytutem odbywać się będzie na podstawie rezerwacji 

dokonanej przez osobę upoważnioną ze strony Instytutu. Rezerwacje imienne będą dokonywane 

centralnie przez Instytut pocztą elektroniczną najpóźniej do 3 dnia przed planowanym 

przyjazdem gości. 
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2. Hotel zobowiązuje się do przesłania Instytutowi potwierdzenia rezerwacji imiennych pocztą 

elektroniczną najpóźniej w terminie 24 godzin od daty ich przekazania przez Instytut. 

3. Osoba dokonująca rezerwacji winna podać nazwę Instytutowi i/lub numer umowy, liczbę, 

strukturę oraz daty pobytu gości. Na 2 dni przed planowanym przyjazdem osoba upoważniona 

przez Instytut do dokonywania rezerwacji jest zobowiązana do przesłania finalnej listy imion i 

nazwisk gości wraz z datami pobytu oraz przyporządkowaniem ich do odpowiedniej struktury 

pokoi. 

4. Instytut wyznacza jako swojego Przedstawiciela upoważnionego do dokonywania i anulowania 

rezerwacji następującą osobę: Michała Puchałę tel. 665-002-234. 

5. Pokoje będą dostępne od godziny 14:00 w dniu przyjazdu oraz muszą zostać opuszczone nie 

później niż do godziny 12:00 (w południe) w dniu wyjazdu. 

6. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy wymianie istotnych informacji, mających lub 

mogących mieć wpływ na prawidłową realizację umowy, w szczególności w zakresie terminów 

przyjazdów i odjazdów gości Instytutu.  

7. Hotel zobowiązuje się do świadczenia przyjętych do realizacji i potwierdzonych pisemnie usług 

na rzecz Instytut. 

8. Wykonawca wskazuje następujący adres poczty elektronicznej właściwy do dokonywania 

rezerwacji, anulowania rezerwacji oraz przekazywania innych informacji przez Instytut: 

………………………….. 

 

§ 3 

1. Instytut jest uprawniony do anulowania 50% rezerwacji najpóźniej na 2 dni przed planowanym 

przyjazdem gości. W takim przypadku Instytut nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia w zakresie anulowanych rezerwacji. 

2. Instytut jest uprawniony do anulowania do 10% rezerwacji najpóźniej na 1 dzień przed 

planowanym przyjazdem gości. W takim przypadku Instytut nie jest zobowiązany do zapłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia w zakresie anulowanych rezerwacji. 

3. W przypadku anulowania powyżej 10 % rezerwacji do 1 dnia przed przyjazdem, Wykonawca 

obciąży Instytut równowartością jednego noclegu, wynikającą ze struktury zamówionych pokoi 

według cen zawartych w ofercie Wykonawcy. 

4. W przypadku nie przybycia gości w dniu przyjazdu Wykonawca jest zobowiązany do 

zatrzymania rezerwacji zamówionych pokoi do godz. 11.00 dnia następnego. 

5. Wykonawca oświadcza, że w przypadku świadczenia posiłków, restauracja hotelowa będzie 

miejscem ich serwowania. 

§ 4 

 

1. Za świadczenie usług określonych w § 1 Hotelowi należne jest wynagrodzenie, które zostanie 

obliczone na podstawie ilości faktycznie wykorzystanych pokoi hotelowych i cen jednostkowych 

wymienionych w ofercie Wykonawcy. 
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za prawidłową realizację całości 

przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczonych 

od dnia jej doręczenia do Instytutu. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  

3. Niezależnie od usług określonych w ofercie Wykonawcy, Instytut zastrzega sobie prawo do 

zarezerwowania i wykorzystania w okresie obowiązywania umowy dodatkowo nie więcej niż 10 

(słownie: dziesięć) pokoi 1 osobowych, według stawek jednostkowych obliczonych odpowiednio 

na podstawie cen jednostkowych ujętych w ofercie Wykonawcy oraz rzeczywistej liczby dób, w 

których Instytut będzie korzystał z tych pokoi.  

§ 5 

1. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania rezerwacji pokoi dla Instytutu lub dokonania 

tej rezerwacji w sposób nienależyty, Instytut może naliczyć Hotelowi karę umowną w wysokości 

10% wartości niedokonanej lub dokonanej nienależycie rezerwacji. 

2. Hotel zapłaci Instytutowi karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, w 

następujących przypadkach: 

1) odstąpienia Instytut od umowy z powodów leżących po stronie Hotelu, 

2) odstąpienia Hotelu od umowy z powodów leżących po stronie Hotelu. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, wykonane będzie poprzez złożenie przez odstępującą od 

umowy Stronę oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia wystąpienia 

okoliczności uprawniających Stronę do odstąpienia od umowy.  

4. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne podlegają sumowaniu. 

5. Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania w 

pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących okolicznościach i w następującym 

zakresie: 

a) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa powszechnego i/lub miejscowego  oraz 

wymogów dotyczących zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw  i obowiązków 

stron umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko  w zakresie niezbędnym  do 

stosowania zapisów umowy do wprowadzonych  przepisów 

b) Zmiany umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT  (jeżeli w trakcie 

realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia   wynagrodzenia brutto  o kwotę równą 

różnicy zmiany stawki podatku – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu 

zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). 

c) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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2. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

1) zmiana nr rachunku bankowego, 

2) zmiana osób wyznaczonych do nadzoru nad realizacją umowy,  

3) zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 7 

 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia ……………….…………… 

2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnego aneksu do umowy. 

3. Hotel nie może bez zgody Instytutu przenieść wierzytelności na osobę trzecią  (art. 509 kc  

i następne). 

4. Jeżeli okaże się, że do realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych 

uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

5. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy kodeksu cywilnego. 

6. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów w wykonaniu tej umowy będzie sąd 

według właściwości miejscowej Instytutu. 

7. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Hotel a dwa Instytut.  

8. Załączniki do umowy stanowią jej integralną treść: 

 

1) Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja usług – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

      Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 

 

 

 

 

………………………………                                                  ……………………………… 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 
Adres do korespondencji, nr telefonu i faksu: 

.......................................................................................... 

..........................................................................................

.......................................................................................... 

tel ............................................................................... ...... 

fax .................................................................................... 

e-mail …………………………………………………... 

 

 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do postępowania na: „Usługi hotelarskie na potrzeby Projektu Olimpiada Teatralna 

realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego” (ZP/PN/1/2016/IG), w którym 

zamawiającym jest Instytut im. Jerzego Grotowskiego, oferuję następująca cenę: 

 

I. Dla części 1 zamówienia usługi hotelarskie od dnia 24.10.2016 r. 

1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 1 część 1do SIWZ za cenę całkowitą: 

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................................... zł  

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 

d) słownie:............................................................................................... zł brutto 

2. Oświadczam, że Hotel ………………………………… mieści się we Wrocławiu przy  

ul. ………………………, w odległości ............................... od siedziby Zamawiającego. 

 

II. Dla części 2 zamówienia usługi hotelarskie od dnia 2.11.2016 r. 

1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 1 część 1do SIWZ za cenę całkowitą: 

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................................... zł  

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 

d) słownie:............................................................................................... zł brutto 

2. Oświadczam, że Hotel ………………………………… mieści się we Wrocławiu przy  

ul. ………………………, w odległości ............................... od siedziby Zamawiającego. 

 

III. Dla części 3 zamówienia usługi hotelarskie od dnia 1.11.2016 r. 

1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 1 część 1do SIWZ za cenę całkowitą: 

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................................... zł  

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 

d) słownie:............................................................................................... zł brutto 

2. Oświadczam, że Hotel ………………………………… mieści się we Wrocławiu przy  

ul. ………………………, w odległości ............................... od siedziby Zamawiającego. 

 

IV. Dla części 4 zamówienia usługi hotelarskie od dnia 19.10.2016 r. 

1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 1 część 1do SIWZ za cenę całkowitą: 

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................................... zł  

 

 

 

 
 

 
 

Nazwa i adres Wykonawcy / pieczęć firmowa 
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c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 

d) słownie:............................................................................................... zł brutto 

2. Oświadczam, że Hotel ………………………………… mieści się we Wrocławiu przy  

ul. ………………………, w odległości ............................... od siedziby Zamawiającego. 

 

V.  Dla części 5 zamówienia usługi hotelarskie w dniu 19.10.2016 r. 

1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 1 część 1do SIWZ za cenę całkowitą: 

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................................... zł  

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 

d) słownie:............................................................................................... zł brutto 

2. Oświadczam, że Hotel ………………………………… mieści się we Wrocławiu przy  

ul. ………………………, w odległości ............................... od siedziby Zamawiającego. 

 

VI. Dla części 6 zamówienia usługi hotelarskie od dnia 31.10.2016 r. 

1. oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w załączniku nr 1 część 1do SIWZ za cenę całkowitą: 

a) Cena netto: ................................................................................................. zł 

b) kwota podatku VAT …...%: ...................................................................... zł  

c) Cena brutto: ................................................................................................ zł 

d) słownie:............................................................................................... zł brutto 

2. Oświadczam, że Hotel ………………………………… mieści się w .................... przy  

ul. ………………………, w odległości ............................... od wjazdu na autostradę A4 w 

kierunku Wrocławia. 

 

 

V Oświadczam, że: 

a) przedmiot zamówienia zrealizuję w terminach określonym przez Zamawiającego  

w SIWZ. 

b) akceptuję Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ, w tym warunki i termin 

płatności w nim określone, zapoznałem się z treścią SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, 

w pełni akceptuję jej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

c) jestem/nie jestem1 płatnikiem podatku VAT od towarów i usług; numer 

NIP:............................................. 

d) jestem/nie jestem1 zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów 

Gospodarczych; numer identyfikacji REGON .............................................................. 

e) zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy, zgodnie z 

Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego miejscu i terminie. 

f) Wybór niniejszej oferty będzie / nie będzie2 prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

……………………………………………………………………………………………..... 
(w przypadku potwierdzenia, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy wskazać w 

niniejszej ofercie: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego, wartości tego towaru lub usług bez 

kwoty podatku. 

g) Jestem/nie jestem małym lub średnim przedsiębiorcą* 

h) wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi / część prac zamierzam powierzyć 

podwykonawcom** ………………………, w tym zakres prac powierzonych 

podwykonawcom to***: …….............................................................................................. 

 
* Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
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Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 

**należy podać nazwę i adres podwykonawcy 

***należy podać przedmiot oraz wartość brutto lub procentową część jaką Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy 

 

 
1 Niewłaściwe skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Data, miejscowość i podpis osoby upoważnionej  
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Załącznik nr4 do SIWZ 

 

 
Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi hotelarskie na 

potrzeby Projektu Olimpiada Teatralna realizowanego przez Instytut im. Jerzego 

Grotowskiego” (ZP/PN/1/2016/IG), oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  VII 

SIWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w VII SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………...…………………………………. 

……………………………………………………………………………………….………………….., 

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-

23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp  . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 

naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…...........………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………... 

………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………….…………….  

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

(w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

Dz. U. 2015, poz.184.) 

 

 

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015 r., poz.2164 tj. z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie pn. „Usługi hotelarskie na potrzeby Projektu Olimpiada Teatralna 

realizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego” (ZP/PN/1/2016/IG), informuję, że: 

 

1. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia                            

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) 

 

2. Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: ** 

 

L.p. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1  

2  

...  

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

  

 

 

Data : .............................................. 

 

* niepotrzebne skreślić 

** należy wypełnić, jeśli dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pieczątka Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU OBIEKTEM  

O STANDARDZIE OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

Oświadczam, że dysponujemy obiektem o następującym standardzie określonym dla części 1, 2, 

3, 4, 5, i 6* zamówienia: 

- hotel o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym, 

- śniadanie jest wliczone w cenę usługi hotelarskiej, 

- wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku, 

- na terenie hotelu udostępniane będzie połączenie z internetem - WiFi, co najmniej w 

hotelowym foyer, 

- oraz zgodnym z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  

19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (Dz. U. nr 22 z 2006 r., poz. 169  z późn. zm.). 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 
pieczątka Wykonawcy 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej  


