
                                  
                                 Białystok,  25 kwietnia 2012 r. 

 
Nr sprawy:L.Dz.8/2012 
 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 
 

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy 
15-950 Białystok, ul. Sienkiewicza 14, tel. (0-85) 7435187  

 

e-mail  bsal.wsl@gmail.com 
 
 
zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), na: 
 
 

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI 
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku 

 
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
1) udostępnienie miejsc noclegowych w jednym obiekcie hotelowym w pokojach 1, 2, 3 i 4 
osobowych wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia w postaci 2 posiłków tj. obiadu i kolacji 
(śniadanie wchodzi w koszt noclegu) uczestnikom Festiwalu w tym samym obiekcie, 
2) usługa gastronomiczna, w tym samym obiekcie, w postaci wydawania posiłków takich jak obiad i 
kolacja dla gości festiwalowych nie mieszkających w hotelu.   
3.  Zamawiający dopuszcza pokoje z dostawkami. 
4.  Hotel winien znajdować się w  centrum miasta,  aby zapewnić uczestnikom festiwalu możliwość 
przemieszczania się pieszo do siedziby Akademii Teatralnej oraz Teatru Lalek, głównych miejsc 
odbywania się spektakli.  
5. Wymagany standard hotelu minimum trzy gwiazdki. 
5. Wyżywienie winno być zgodne z obowiązującą w hotelu kartą dań:  
1) śniadanie (stół szwedzki z zapewnieniem miejsc siedzących przy stolikach) 
- dania ciepłe ( 3 rodz.), 
- zimna płyta,  
- kawa, herbata, woda mineralna, soki. 
2) obiad : zestaw składający się z dwóch dań i deseru ,możliwość wyboru dań wegetariańskich 
3) kolacja (stół szwedzki z zapewnieniem miejsc siedzących przy stolikach) 
- danie gorące, 
- zimna płyta, 
- ciasta (2 rodz.) 
- napoje (soki, woda mineralna, kawa, herbata). 
 
2.  Zamawiający przy realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na 

wskazaniu minimalnego (gwarantowanego) poziomu ilości zamawianych usług, przy 
jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości realizacji usług w  zwiększonym, objętym prawem 
opcji zakresie, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego - zgodnie z poniższą tabelą. 
Zamawiający nie ma obowiązku lecz ma uprawnienie do realizacji świadczeń w zakresie objętym 
opcją.  
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50 

 

--- 
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75 

 

19.06.2012 
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20.06.2012 

 

130 
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170 
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21.06.2012 

 

120 

 

120 
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165 
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22.06.2012 

 

110 

 

110 

 

100 

 

155 

 

155 

 

145 

 

23.06.2012 

 

110 

 

110 

 

100 

 

150 

 

150 

 

140 

 

24.06.2012 

 

80 

 

80 

 

90 

 

130 

 

130 

 

120 

 
UWAGA: 
Do wyliczeń  za 1 nocleg dla 1 osoby, Zamawiający przyjmuje jedną cenę, niezależnie od 
wielkości pokoju (1, 2, 3, 4-osobowego). 
W cenę noclegu wliczony jest również koszt śniadania.  
  
   Kod i nazwa zgodnie z CPV: 
    Główny przedmiot: 55 10 00 00 – 1  usługi hotelarskie 
                                 55 30 00 00 - 3   usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków.   
 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

                        od dnia 18.06.2012r do dnia 25.06.2012r, 

                        
III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres usług określonych w rozdziale I niniejszej SIWZ, 

zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich  brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. 
3. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto, określoną w  do formularzu 

ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ. 
4. Do wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć maksymalne ilości zamawianych usług, 

uwzględniające prawo opcji, na podstawie załącznika Nr 1A do formularza ofertowego.   
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Dokumenty zawarte w ofercie: 
1) formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ, 
2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez  pełnomocnika  lub   gdy 

oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  zgodnie z art. 23  ustawy, 

3) oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VI i VII niniejszej SIWZ. 
 
2. Wykonawcy muszą przedstawić treść oferty odpowiadającą treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom 
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 



5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie  
nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) 
powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

7. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i oświadczenie                  
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych 
warunków. 

8. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpisuje osoba 
upoważniona do podpisywania oferty). 

9. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów musi być 
ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób 
trwały. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę. 

11. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej  
i podpisanej w sposób następujący: 

 

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy 
15-950 Białystok, ul. Sienkiewicza 14 

 
Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI 

Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku 
 

Nie otwierać przed dniem   04/05/2012r. godz. 15:00.  

 
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać 
dodatkowo oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty  
ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert. 

13. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie art. 96 
ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł  
w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone 
powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty. 

14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 
15. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne (dotyczy wspólników spółki 
cywilnej oraz konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika  
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo 
należy dołączyć do oferty). 

2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale  
lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez 
mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną). 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem 
występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  
5) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”  

w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

6) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę 
podmiotów występujących wspólnie. 

 



V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
VI. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy, nie podlegają wykluczeniu 

na podst. art. 24 ust. 1 oraz spełniają warunki dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy; 

b)   posiadania wiedzy i doświadczenia,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy 

 d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku – nie dotyczy. 

 
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 

„spełnia – nie spełnia”. 
3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy  

z postępowania. 
 
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                    

w art. 22, ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 
2 do SIWZ, 
 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy należy 
przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 2 do SIWZ, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

 -  a w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną należy złożyć oświadczenie 
           w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 – zał. Nr 2A do SIWZ). 
 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 przedkłada dokument 
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie 
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1  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, 

3) dokumenty, o których mowa w pkt 1 lub zastępujący je dokument o którym mowa  
w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert,  

4) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 



VII. Inne dokumenty – dokumenty nie wymienione w rozdziale VI: 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
a) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w Rozdz. VI pkt.2 
     ppkt.2, 
b)  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI pkt 1 ppkt 1 
     oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 1 (zał. Nr 2 
     do SIWZ), składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
     w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. 
  
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: 
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy 
Ul. Sienkiewicza 14  
15-092 Białystok 
Pokój 104 /sekretariat/ 
Do dnia 04 /05/ 2012r. do godz: 14:45.  
Godziny urzędowania Stowarzyszenia: pn.-pt. w godz. 9:00-15:00. 

Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty  
w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez 
otwierania. 

2. Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego tj.: Białostockie Stowarzyszenie 
Artystów Lalkarzy,  15-092 Białystok ul. Sienkiewicza 14,  pokój 106,  dnia   04 /05 /2012r. 
o godz.15:00. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. 

4. Informacje, o których mowa w pkt. 3 doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji 
otwarcia ofert, na ich wniosek. 

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający przesyła faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub 
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
- adres do korespondencji:  Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy,  
                                                15-092 Białystok, Sienkiewicza 14 
- nr faksu: 85 7435353 
- adres poczty elektronicznej e-mail: bsal.wsl@gmail.com 

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjaśnień nie później niż  
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło                      
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieści na stronie 
internetowej: www.bipnowy.um.bialystok.pl  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonana zmiana zostanie niezwłocznie przekazana 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, a jeżeli  
zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia – Zamawiający opublikuje w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,  zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.  

4. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian  
oferty, Zamawiający  przedłuży termin składania ofert. 

 
X. OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ                                       

Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
Dorota Sztromajer–  organizator festiwalu tel. (85)7435187  e-mail: bsal.wsl@gmail.com 

http://www.bipnowy.um.bialystok.pl/


 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
znaczeniem: 
- cena ofertowa  100 % 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą cenę ofertową . 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty. 

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących 
złożonej oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści 
złożonej oferty. 

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podst. art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

  

XIII. MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ NIE BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA  

W WALUTACH OBCYCH 

 
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Wykonawcom a także innemu podmiotowi, którego interes w uzyskaniu danego zamówienia  poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane ustawą: 
1. Odwołanie  – zgodnie z przepisami art. 180 -  198  ustawy.   
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
          a) opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
          b) wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
          c) odrzucenia oferty odwołującego.  
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w formie i terminie określonym 
w art. 180 ust. 5 ustawy. 
Terminy wnoszenia odwołania:  

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia  
ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień  Publicznych  lub Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej ,  

3) odwołanie  wobec  czynności  innych niż  określone w pkt 1 i 2 wnosi się  w terminie   
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu  należytej staranności, można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach  stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego  w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
Prezesowi Izby w formie określonej w art. 185 ust. 2 ustawy, przekazując jego kopię 
zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego  wykonawcy   
do postępowania odwoławczego  nie później niż  do czasu otwarcia  rozprawy.  
Zamawiający może wnieść odpowiedź  na odwołanie  na piśmie lub ustnie do protokołu.  
Wnosząc odwołanie wykonawca zobowiązany jest wnieść wpis. 
 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania 
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie  na 
podstawie art.  180 ust. 2.  



 
2. Skarga  do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy. 
Na Orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga  
do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.  
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Zamawiający powiadomi faxem o wyborze oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali  
się o zamówienie. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a i 3a ustawy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki 
o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 

XVI. PROJEKT UMOWY 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy 
zgodnie z załączonym projektem – zał. Nr 3 do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną 
akceptacją umowy przez Wykonawcę. 
 
XVII. NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH I OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

XVIII.   ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 
 

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE: 

- zawarcia umowy ramowej, 
- aukcji elektronicznej, 
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
- wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają 
przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113 poz. 759 ze zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy. 
 
 
 
 
         Podpisano: 

Prezes                        Sekretarz 
     

                           Piotr Damulewicz               Artur Dwulit 
 
 
 
 
 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: 
 
1. FORMULARZ OFERTY – zał. nr 1 do SIWZ. 
2. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ – zał. nr 1 A   
3. OŚWIADCZENIE  O SPEŁNIANIU WARUNKÓW I NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU - zał. Nr 2 do SIWZ. 
4. OŚWIADCZENIE osób fizycznych (o ile dotyczy) -  zał. Nr 2A do SIWZ. 
5. PROJEKT UMOWY – zał. Nr 3 do SIWZ. 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
Białystok, dnia ………………………… 

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

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

......................................... 
(NAZWA I ADRES WYKONAWCY 
 NIP, REGON, 
 ADRES INTERNETOWY, E-MAIL, 
 NUMER TELEFONU I FAKSU) 

 
 

BIAŁOSTOCKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW LALKARZY 
UL. SIENKIEWICZA 14 
15-092 BIAŁYSTOK 

 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI 
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku 

 
1. Oferujemy wykonanie  usługi, objętej zakresem zamówienia,  z  uwzględnieniem  świadczenia 

objętego prawem opcji ,   za cenę ofertową brutto w wysokości:.................................., 
 
zgodnie z wypełnionym zał. Nr 1A, załączonym do oferty. 

  
 
2. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ. 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń. 
4. Oświadczamy, że nasz hotel znajduje się w centrum miasta Białegostoku i posiada co najmniej 
trzygwiazdkową kategorię.  
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
6. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.1 
6a. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:* 

…………………………………………………………………………………………… 
7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8. Oferta wraz z zaświadczeniami i dokumentami została złożona na ………… stronach kolejno 
ponumerowanych od nr ………… do nr ………… 
9.Do oferty załączono następujące dokumenty: 

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

  
   
 
 
   Podpisano: 

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

(upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy)

                                                 
1
  Odpowiednio wykreślić. 



Załącznik nr 1 A do SIWZ 

Nazwa oferenta         

          

………………………………        

          

    CENA  OFERTOWA   Z  UWZGLĘDNIENIEM   PRAWA   OPCJI  
(MAKSYMALNE   WYNAGRODZENIE ) 

  

          

    Obiady     Kolacje   Nocleg ze śniadaniem 

Data Ilość 
Cena 

jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto                      
(2 x 3) 

Ilość 
Cena 

jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto                      
(5 x 6) 

Ilość 
Cena 

jednostkow
a brutto 

Wartość 
brutto                      
(8 x 9) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

18.06.2012 0     0     75     

19.06.2012 160     190     150     

20.06.2012 170     170     160     

21.06.2012 165     165     155     

22.06.2012 155     155     145     

23.06.2012 150     150     140     

24.06.2012 130     130     120     

 Razem   Razem   Razem   

 CENA OFERTOWA  BRUTTO ( 4+7+10):       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
............................... 
nazwa i adres wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Dotyczy: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI 
Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku 

 
 

 1. Oświadczam, że spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenia 
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej  
 
2. Oświadczam,  że  nie  podlegam(-y)  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 

            

                                    

                                                                                

..................................................................                                                                                                          
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy(-ów) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2A do SIWZ 

Nazwa i adres wykonawcy     
                                                 

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

OŚWIADCZENIE 

  (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 
 

 
Dotyczy: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI 

Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku 
 
 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), tj. nie otwarto  
w stosunku do mnie likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 

 
 
 
 
 

.................................................. 
/Data i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

UMOWA 
/projekt/ 

 
 
 
zawarta w dniu   ….  2012r  r. w Białymstoku pomiędzy: 
.......................................................... reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………….... 
z siedzibą ....................................  
NIP  ........................., REGON .......................     
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  
a 
............................................................................... 
............................................................................... 
NIP ................................. REGON ............................... 
reprezentowany przez: ........................................................................... 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
o następującej treści:  

 
 
§ 1  
         

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby 
uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku. 
2. Warunki realizacji zamówienia: 
1) udostępnienie miejsc noclegowych w jednym obiekcie hotelowym wraz z zapewnieniem  
całodziennego wyżywienia w postaci 2 posiłków tj. obiadu i kolacji (śniadanie wchodzi w koszt 
noclegu) uczestnikom Festiwalu, 
2) usługa gastronomiczna, w tym samym obiekcie, w postaci wydawania posiłków takich jak obiad i 
kolacja dla gości festiwalowych nie mieszkających w hotelu.  
3.  Wykonawca winien dysponować pokojami 1 , 2 , 3 oraz 4 osobowymi; z możliwością 
     dostawek.  
4.  Hotel winien znajdować się w  centrum miasta Białegostoku, aby zapewnić uczestnikom 
festiwalu możliwość przemieszczania się pieszo do siedziby Akademii Teatralnej oraz Teatru Lalek, 
głównych miejsc odbywania się spektakli.  
5. Wyżywienie winno być zgodne z obowiązującą w hotelu kartą dań:  
1) śniadanie (stół szwedzki z zapewnieniem miejsc siedzących przy stolikach) 
- dania ciepłe ( 3 rodz.), 
- zimna płyta, 
- kawa, herbata, woda mineralna, soki. 
2) obiad : zestaw składający się z dwóch dań i deseru ,możliwość wyboru dań wegetariańskich 
3) kolacja (stół szwedzki z zapewnieniem miejsc siedzących przy stolikach) 
- danie gorące, 
- zimna płyta, 
- ciasta (2 rodz.) 
- napoje (soki, woda mineralna, kawa, herbata. 
6. Zamawiający przy realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na 

określeniu minimalnych (gwarantowanych Wykonawcy) ilości zamawianych usług, przy 
jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości realizacji usług w zwiększonym  zakresie, w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego – załącznik do umowy.   

7. Wykonawca zamówienia ma obowiązek, wynikający z oferty, do realizacji umowy w zwiększonym 
zakresie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

8. Podstawą świadczenia usług przez Wykonawcę będzie szczegółowe pisemne zlecenie, złożone 
przez Zamawiającego określające liczbę osób, okres pobytu, ilość i rodzaj zamawianych pokoi. 
9. Nie później niż na 2 dni przed planowaną imprezą Zamawiający prześle szczegółową listę 
uczestników z podziałem na pokoje oraz przybliżoną godzinę przyjazdu i wyjazdu gości. 



  
§ 3. 

 
 Termin realizacji zamówienia: od dnia 18 .06.2012r do dnia 25.06.2012r, 
                        

§ 4. 
 

1. Wykonawcy, za realizację usług objętych umową, przysługują zgodnie z ofertą,  następujące ceny  
jednostkowe brutto, obejmujące należny podatek VAT: 
1) Cena jednostkowa brutto za 1 obiad ................... 
2) Cena jednostkowa brutto  za 1 kolację................................,  
3) Cena jednostkowa brutto  za 1 miejsce noclegowe ( ze śniadaniem)................................,   
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, należne za realizację umowy, będzie wynikało z ilości 
zrealizowanych usług, przemnożonych przez podane powyżej ceny jednostkowe. 

3. Ogólna wartość umowy, uwzględniająca prawo Zamawiającego do realizacji zamówienia w 
zwiększonym zakresie, zgodnie z ofertą, nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości..........zł.   
4. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

5. Należność wynikająca z faktury zostanie opłacona przelewem na konto Wykonawcy podane                    
w fakturze w terminie do 15 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby  
Płatnika tj. Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy Ul. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok. 

 
§ 5. 

 
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy np.: brak możliwości zakwaterowania 
lub odmowa podania posiłków dla wskazanych przez zamawiającego uczestników festiwalu,  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
3. W przypadku nie wystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie kar), Wykonawca zostanie 
wezwany   do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego. 
4. Za opóźnienie w opłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

 
§ 6. 

 
 Wszelkie zmiany umowy wymagają treści pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 7. 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy jest  
..........................................................................................................................  
2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest  

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

§ 8. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy  
prawa. 
2. Ewentualne spory w związku z zawartą umową rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego 
Sąd powszechny. 

 
§ 9. 

Umowę sporządzono w 2-ech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla 
Wykonawcy. 

 
 

      ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA 

 



 
        Załącznik do umowy nr………… 

 

 

 

 
Zakres  zamawianych  usług   gwarantowanych  oraz  z  możliwością zwiększenia 
 
 

 

 
Data  

 
Gwarantowana 

  ilość  
 

obiady 
 

 
Gwarantowana 

Ilość 
 

kolacje 

 
Gwarantowana 

ilość  
     

noclegi   

 
    Max. Ilość 
 

obiady) 
 

 
    Max. ilość 

 ilość 
 

  kolacje 

 
    Max. ilość 

ilość  
 

noclegi 

 

18.06.2012 

 

-- 

 

---- 

 

50 

 

-- 

 

--- 

 

75 

 

19.06.2012 

 

60 

 

100 

 

120 

 

160 

 

190 

 

150 

 

20.06.2012 

 

130 

 

130 

 

120 

 

170 

 

170 

 

160 

 

21.06.2012 

 

120 

 

120 

 

110 

 

165 

 

165 

 

155 

 

22.06.2012 

 

110 

 

110 

 

100 

 

155 

 

155 

 

145 

 

23.06.2012 

 

110 

 

110 

 

100 

 

150 

 

150 

 

140 

 

24.06.2012 

 

80 

 

80 

 

90 

 

130 

 

130 

 

120 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


