
 

 

 

 

 

  
DE-WZP. 262.19.2017.PG                      Warszawa, 19.04.2017 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Przedmiot zamówienia – zapewnienie miejsc hotelowych w dniach 15-19 maja 

2017r. we Wrocławiu. 

Zamówienie obejmuje: 

 4 noclegi ze śniadaniem dla 12 osób (12 pokoi) w terminie 15-19 maja 2017 r.,  

 3 obiady dla 12 osób w terminie 16-18 maja 2017 r.,  

 4 kolacje dla 12 osób w terminie 15-18 maja 2017 r., 

 przerwy kawowe dla 12 osób w terminie 16-19 maja 2017 r., 

 salę konferencyjną dla 12 osób w terminie 16-19 maja 2017 r. (8 godz. dziennie), 

posiadająca ekran i rzutnik oraz możliwość wydruku,  

 2 miejsca parkingowe, w tym dla minibusa. 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób o cztery. Ostateczną liczbę osób oraz 

godzin wynajmu sali konferencyjnej Zamawiający określi nie później niż na 5 dni 

kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia posiedzenia i przekaże Wykonawcy w pocztą 

elektroniczną.  

Hotel musi spełniać poniższe wymogi: 

 standard: co najmniej 3-gwiazdki, w rozumieniu przepisów rozporządzenia o 

obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie 

(Dz. U. z 2006, nr 22, poz. 169 ze zm.), 

 udostępnić Zamawiającemu 2 miejsca parkingowe, w tym dla minibusa, 

położenie: w centrum Wrocławia, w odległości do 3 km od dworca PKP Wrocław Główny 

ul. Piłsudskiego 105 (mierzonej w linii prostej na podstawie strony www.odleglosci.info). 

Warunki płatności zgodnie z § 3 Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 2). 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia  2017r. do 

godz. 12:00, wyłącznie w wersji elektronicznej na e-mail: pawel.gola@men.gov.pl  

Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana. 
 

3. Do oceny oferty stosowane będą następujące kryteria: 

- cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia – 100 % 
 

4. Oferta musi zawierać: 

wypełniony formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,  

nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Ministerstwo 

zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych 

ofert. 
 
 

 
W załączeniu: 

1. Formularz ofertowy, 
2. Istotne postanowienia umowy. 

http://www.odleglosci.info/
mailto:pawel.gola@men.gov.pl
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Załącznik nr 1  
 

Formularz ofertowy 
 

 
Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

NIP .................................................... REGON ......................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:  .............................................Numer faksu:  .............................................. 

e-mail:  ...................................................................................................................................... 

 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na „zapewnienie miejsc hotelowych w dniach 15-19 

maja 2017r. we Wrocławiu”, numer postępowania DE-WZP. 262.19.2017.PG, oferujemy 

wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy 

stanowiącymi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,  

 
w hotelu:………………………………………………………………………………………………..  

(nazwa hotelu i standard – ilość gwiazdek) 

 
 

położonym we Wrocławiu,  przy ul. ……………………………………………………………  
   (nazwa ulicy, nr budynku) 

 
za cenę brutto:  
 

A B C D 

ZADANIE 

Koszt 
jednostkowy 

za 1 uczestnika  
(brutto w PLN) 

Maksymalna 
liczba osób 

Wartość 
(brutto PLN) 

Noclegi ze śniadaniem w 
terminie 15-19 maja 2017 r., 
obiady w terminie 16-18 maja 
2017 r., kolacje w terminie 
15-18 maja 2017 r., przerwy 
kawowe w terminie 16-19 
maja 2017 r. 

…………. 12 ………….. 
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Koszty stałe  (sala 
konferencyjna i parking) X X ……………. 

CENA OFERTY BRUTTO 
……………….. 

 
1. Wykonawca obliczając cenę oferty brutto mnoży koszt jednostkowy za 1 uczestnika przez 

przewidywaną liczbą uczestników i dodaje do tej wartości koszty stałe zamówienia. Cena 
oferty brutto jest ceną maksymalną, która może lecz nie musi zostać osiągnięta. 

2. Koszt jednostkowy dla jednego uczestnika oraz koszty stałe to pozycje zgodnie z którymi 
zostanie rozliczone zamówienie. 

3. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem 
wszystkich opłat i podatków.  

 
 
 
 
 
 
 

………………………………             ……………………………………...…………………………………… 
                     (miejscowość i data)                                                          ( imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  

 
Istotne postanowienia umowy 

 
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR MEN/2017/DSWM/…..... 
 
Zawarta w Warszawie w dniu ……kwietnia 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – 
Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 25, zwanym w 
treści Umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa ………………………… 
a 
.......................................................................................................................................,  
adres ul……..……………..............................................., reprezentowanym przez pana/panią 
........................................... - 
zwanym/zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 
 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług hotelowych polegających na 

zapewnieniu uczestnikom posiedzenia Komisji noclegów ze śniadaniem, obiadów, kolacji 

oraz sali konferencyjnej i 2 miejsc parkingowych w hotelu 

………………………………………………..o standardzie…………………..(minimum 

trzygwiazdkowym) w  okresie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia,  zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zakupu”. 

3. Z usługi hotelowej, o której mowa w ust. 1 skorzysta maksymalnie 12 osób. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie o 4 

osoby, a w konsekwencji obliczenia i wypłacenia Wykonawcy  ostatecznego 

wynagrodzenia w oparciu o koszty udziału rzeczywistej liczby uczestników oraz koszty 

stałe (sala konferencyjna, parking), niezależne od zmienionej liczby uczestników. 

5. Ostateczną liczbę uczestników Zamawiający określi nie później niż na 5 dni 

kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia posiedzenia i przekaże Wykonawcy, pocztą 

elektroniczną na adres ……………. 

6.  Koszt jednostkowy za 1 uczestnika obejmuje: nocleg ze śniadaniem w terminie 15-19 

maja 2017 r., obiady w terminie 16-18 maja 2017 r., kolacje w terminie 15-18 maja 2017 

r., przerwy kawowe w terminie 16-19 maja 2017 r. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wykonawcy lub innym 

podmiotom przez uczestników. Ewentualne koszty dodatkowe oraz odpowiedzialność za 

szkody ponoszą uczestnicy. 

8. Zamawiający nie ponosi kosztów korzystania przez uczestników z minibarów, kosztów 

rozmów telefonicznych, TV oraz dodatkowych usług hotelowych, o czym Wykonawca jest 

obowiązany poinformować uczestników. 

 

§2 

1. Za wykonanie usługi, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto  

w maksymalnej wysokości ………………………........... zł (słownie złotych: 

..................................................), w tym koszt jednostkowy za 1 uczestnika 

………………… zł brutto, koszty stałe …………………… zł brutto.  
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2. Całkowite wynagrodzenie wykonawcy będzie wynikało z rzeczywistej liczby uczestników 

posiedzenia Komisji, ustalonej zgodnie z zasadami przyjętymi w §1 niniejszej umowy. 

3. Na całkowite wynagrodzenie wykonawcy składają się iloczyn rzeczywistej liczby 

uczestników i kosztu jednostkowego uczestnika, powiększony o koszty stałe, o których 

mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy. 

 

§3 

1. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez 

.................………………………………………………… w terminie 21 dni od dnia 

przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie potwierdzenie należytego wykonania usługi 

przez Zamawiającego, w imieniu którego działał …………..……………... 

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi innej osobie bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić ze 

skutkiem natychmiastowym. 

 

§5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §4, jak również  

w przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy rozumieć należy: niezapewnienie Zamawiającemu 

zamówionej liczby i rodzaju pokojów hotelowych, niezapewnienie Zamawiającemu usług 

restauracyjnych (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), niezapewnienie 

Zamawiającemu sali konferencyjnej lub parkingu w umówionym  terminie i wskazanej 

ilości. 

3. W przypadku szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych, o których mowa  powyżej z 

należnego wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§6 

Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje do realizacji  zlecenia  
i zobowiązuje się wykonać je z najwyższą starannością. 
 

§7 

Załącznik nr 1 do umowy stanowi jej integralną część. Wszelkie zmiany niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
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§9 

Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia, 
przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - w dwóch dla 
Zamawiającego i w jednym dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zakupu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umowa zostanie sfinansowana z budżetu zadaniowego nr 3.1.2.2.4, część 30, dział 801, 
rozdział 80195, §4000 i §4300 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 

 
 

Opis przedmiotu zakupu 
 
 

Zamawiający opłaca: 

 4 noclegi ze śniadaniem dla 12 osób (12 pokoi) w terminie 15-19 maja 2017 r.,  

 3 obiady dla 12 osób w terminie 16-18 maja 2017 r.,  

 4 kolacje dla 12 osób w terminie 15-18 maja 2017 r., 

 przerwy kawowe dla 12 osób w terminie 16-19 maja 2017 r., 

 salę konferencyjną dla 12 osób w terminie 16-19 maja 2017 r. (8 godz. dziennie), 

posiadająca ekran i rzutnik oraz możliwość wydruku, 

 2 miejsca parkingowe, w tym dla minibusa. 

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób o cztery. Ostateczną liczbę osób oraz 
godzin wynajmu sali konferencyjnej Zamawiający określi nie później niż na 5 dni 
kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia posiedzenia i przekaże Wykonawcy drogą 
elektroniczną.  

Hotel musi spełniać poniższe wymogi: 

 standard: co najmniej 3-gwiazdki w rozumieniu przepisów rozporządzenia o obiektach 

hotelarskich i innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 

2006, nr 22, poz. 169 ze zm.), 

 udostępnić Zamawiającemu 2 miejsca parkingowe, w tym dla minibusa, 

 położenie: w centrum Wrocławia, w odległości do 3 km od dworca PKP Wrocław Główny 

ul. Piłsudskiego 105 (mierzonej w linii prostej na podstawie strony www.odleglosci.info). 

 
 

http://www.odleglosci.info/

