
 

 

 

Warszawa, dn. 21 grudnia 2019 r.  

Zapytanie ofertowe nr 8/POWR/PZN/2019 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Budowa 

kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego 

finansowania.” 

Wybór wykonawcy będzie się odbywał zgodnie z procedurą zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  

 

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich - nocleg wraz ze śniadaniem, usługa 

cateringowa, wynajem sali w terminach 18-19.01.2020; 14-15.03.2020 w Poznaniu 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Zamawiający: Polski Związek Niewidomych 
Siedziba: ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa 
NIP: 526-000-19-09 
E-mail: pzn@pzn.org.pl 
Strona internetowa: www.pzn.org.pl 
Telefon: 22 635 52 64 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich - nocleg wraz ze śniadaniem, usługa 
cateringowa i wynajem sali w terminach 18-19.01.2020; 14-15.03.2020 w Poznaniu. 

Hotel i Sala muszą znajdowad się w odległości do 4 km od stacji Poznao Główny po najszybszej trasie 
dojazdu środkami transportu publicznego lub taksówką, ponieważ po zakooczonych zajęciach uczestnicy 
muszą mied możliwośd szybkiego dotarcia na dworzec w celu zdążenia na pociąg. 

a) Usługa hotelarska - nocleg ze śniadaniem dla 19 osób w Poznaniu: 
18-19.01.2020- jedna doba hotelowa  
14-15.03.2020- jedna doba hotelowa 

Zamówienie obejmuje zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych z łazienką oraz śniadanie w hotelu 
minimalnie dwugwiazdkowym, a maksymalnie trzygwiazdkowym.  
Zamawiający dopuszcza możliwośd zaoferowania pokoi dwuosobowych do wykorzystania przez 1 osobę; 
Zamawiający dopuszcza możliwośd zaoferowania pokoi dwuosobowych do wykorzystania przez 2 osoby 
(maksymalnie 50% oferowanych pokoi w każdym terminie) jeżeli wykonawca nie będzie mógł zaoferowad 
pokoi jednoosobowych dla wszystkich uczestników. 

b) Wynajem Sali znajdującej się w tym samym budynku co hotel lub na terenie tego samego obiektu 
na 19 osób w terminach; 

18 stycznia - 11.00- 18.00 (8h) 



 

 

19 stycznia - 9.00 - 14.00 (5h)   
14 marca- 11.00- 18.00 (8h) 
15 marca - 9.00 - 14.00 (5h) 

Sala powinna byd wyposażona w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem i komputerem oraz 
łączem HDMI, tablice flipchart lub suchościerne, bezprzewodowy dostęp do Internetu, zapewniony jest 
dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

c) Catering w miejscu szkolenia dla 19 osób (obiad oraz przerwy kawowe) oraz kolacja dla 19 osób. 
18 stycznia - 2 przerwy kawowe, obiad i kolacja 
19 stycznia - 1 przerwa kawowa i obiad 
14 marca - 2 przerwy kawowe, obiad i kolacja 
15 marca - 1 przerwa kawowa i obiad 

 
Poprzez catering rozumie się obiad (zupa, drugie danie, deser, woda oraz soki); kolacja (ciepły posiłek lub 
zimny bufet, woda oraz soki), przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, słone 
przekąski, ciasto i owoce). 

Ilośd osób może ulec zmniejszeniu.  
 
3. Wspólny słownik zamówieo (CPV): 

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe 
55300000-3 – usługi restauracyjne i podawania posiłków 
55500000-5 – usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków 
70200000-3 – usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własnośd 

4. Zadania po stronie wykonawcy: 

Zapewnienie zakwaterowania wraz ze śniadaniem, sali oraz cateringu wg opisu w punkcie 2. 

5. Zadania po stronie zamawiającego: 

- Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawiadomienie Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia 03.01.2020 r. 
- Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą, 
- Dostarczenie Wykonawcy listy osób zakwaterowanych oraz dokładnych terminów. 

6. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

18-19.01.2020; 14-15.03.2020 w Poznaniu 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
- są w stanie zapewnid w jednym budynku lub obiekcie wszystkie wymienione elementy przedmiotu 
zamówienia, 



 

 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie 
zamówienia. 
 
8. Wykaz dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające jego zdolnośd do wykonywania tego typu usług 
w formie kserokopii (zaświadczenia z numerami REGON, NIP) i potwierdzające sytuację finansową  
(zaświadczenie o niezaleganiu ZUS).  

9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

Złoty polski 

10. Opis sposobu przygotowania oferty 

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznad się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
i przygotowad kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  
- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od 
wyniku postępowania. 
- Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku 
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszad jakichkolwiek roszczeo z tego 
tytułu względem Zamawiającego. 
- Oferta powinna zawierad łączne koszty związane z realizacją zamówienia. 
- Cenę należy podad z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto. 
- Oferta powinna byd sporządzona w języku polskim. 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z potencjalnymi wykonawcami 

Anna Grądek, 22 635 52 84; agradek@pzn.org.pl 

12. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

Złożenie oferty polega na wypełnieniu Formularza ofertowego i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, 
podpisaniu ich, a następnie: złożeniu (przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym w formie pisemnej) 
na adres: Polski Związek Niewidomych, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, pok. 25 lub złożeniu (w formie 
elektronicznej) e-mailem na adres agradek@pzn.org.pl 

- Oferta musi byd złożona w terminie do 30.12.2019r do godziny 24.00 elektronicznie lub do godziny 16.00 
złożona osobiście do pokoju 25, po tej godzinie można zostawid kopertę na portierni w budynku).  Decyduje 
data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

- W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścid w zamkniętym, nieprzejrzystym 
opakowaniu, w sposób gwarantujący poufnośd jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania 
ofertowego nr 8/POWR/PZN/2019”. 



 

 

- W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesład wpisując w temacie wiadomości email 
„Oferta do zapytania ofertowego nr 8/POWR/PZN/2019”. 

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie 
z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego. 

- Każdy Wykonawca może złożyd jedną ofertę. 

- Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. 

- Zamawiający będzie miał prawo żądad wyjaśnieo od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanego zapytania ofertowego oczywistych 
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym potencjalnych Wykonawców. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez 
ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

- Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 
niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani 
o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. 

13. Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy 

a) Wykonawca może zdobyd maksymalnie 100 punktów (kryterium cenowe). Wartośd punktową podaje się 
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejsze oferty zostaną uznane oferty 
z największą liczbą punktów. 

b) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści 
złożonych ofert oraz ich uzupełnieo i poprawiad oczywiste omyłki. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych 
przez Wykonawców dokumentów. 

d) Oferta zawierająca nieprawdziwe dane lub dane, których Wykonawca nie poprawił w czasie wyznaczonym 
przez Zamawiającego podlega odrzuceniu. 

14. Sposób obliczenia oferty 

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące 
kryterium: 
 

1) Kryterium – Cena – max. 100 pkt 

Ocenie podlegad będzie łączna cena brutto realizacji usługi w ramach jednej oferty. 
  
Zamawiający wskazuje, że cena oferty jest ceną skalkulowaną w kwotach brutto. Cena brutto musi byd stała.  
 
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny według oferty: 
 
C – Cena poszczególnych pozycji brutto w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 



 

 

Cmin – najniższa cena poszczególnych pozycji spośród składanych ofert. 
Cof – najniższa cena poszczególnych pozycji podana w ofercie. 
 
            Cmin 

    Liczba punktów =       --------          x 100 
               Cof 

  
 
15. Termin związania ofertą 

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

16. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku 
unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania poniesionych przez Oferentów. 

17. Uwagi koocowe 

- Zamawiający zastrzega sobie możliwośd negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą 
ofertę, w przypadku, gdy wartośd oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie;  

- W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie 
z Wykonawcą, w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwośd dokonania niniejszych zmian 
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyd m.in.: 

• okresu i harmonogramu realizacji umowy, 
• zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia 
publicznego określonego w umowie). 

- Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi 
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 
wykonawcy osobowo lub kapitałowo. 

- Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówieo publicznych, a propozycje 
składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze 
zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Polskiego Związku Niewidomych do zawarcia umowy. Polski 
Związek Niewidomych może odstąpid od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 

18. Postanowienia koocowe 

Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1 – Formularz oferty z oświadczeniami 


