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 Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. 

 

     

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych  

równowartości kwoty 14 000 euro netto 

 

na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej i pokoi w hotelu z pełnym wyżywieniem (1 śniadanie, 2 

obiady, 1 kolacja) dla 30 uczestników spotkania otwierająco – zapoznawczego, wyjazdowego w ramach 

projektu „Utworzenie klastra BPO” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 

2007-2013. 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu 

ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 

NIP 6342594017 

REGON: 240334755 

Tel.: +48 32 203 20 53 

Fax: +48 32 203 20 53 w. 25 

e-mail: biuro@polib.pl  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV: 

55120000-7 –   Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55300000-3 –   Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

 

mailto:biuro@polib.pl
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Zakres zamówienia obejmuje:  

1. Wynajem sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zapewnienie serwisu 

kawowego, 

2. Wynajem pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem, 

 

według poniższych zasad:  

 
Wykonawca wynajmie salę konferencyjną, pokoje hotelowe i zapewni usługę gastronomiczną w hotelu 

zlokalizowanym co najmniej 30 km od Katowic, (o wysokim standardzie; co najmniej 3 - gwiazdkowym), 

dysponującym Internetem bezprzewodowym. Sala konferencyjna, pokoje hotelowe oraz usługa 

gastronomiczna muszą być udostępnione w jednym budynku. Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do 

parkingu dla aut uczestników spotkania otwierająco – zapoznawczego,  wyjazdowego. 

Ad. 1 

Wynajem klimatyzowanej sali konferencyjnej dla grupy min. 30 osobowej wyposażonej w miejsca siedzące 

dla wszystkich uczestników z możliwością ustawienia stołów w podkowę oraz zapewnienie serwisu 

kawowego.  

Niezbędne wyposażenie: ekran do projektora, rzutnik multimedialny, nagłośnienie (mikrofon 

bezprzewodowy) oraz dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-Fi . 

Dostęp do Sali:  

 26 września 2013 r. w godz. od  14:30 do 19:30  

 27 września 2013 r. w godz. od 8.30 do 13.30 

         Zapewnienie serwisu kawowego dla 30 osób obejmującego: 

 kawę, herbatę, wodę mineralną, sok owocowy, 2 rodzaje ciast (łącznie 2 przerwy kawowe, po 1 

każdego dnia).  

Nie dopuszcza się wykorzystania Sali restauracyjnej, pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń 

nieprzystosowanych do celów przeprowadzenia konferencji. 

Ad. 2.  

Wynajem 30 pokoi jednosobowych z pełnym wyżywieniem (1 śniadanie, 2 obiady, 1 kolacja) w hotelu, dla 

30 uczestników spotkania otwierająco – zapoznawczego, wyjazdowego w ramach realizacji projektu 
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„Utworzenie klastra BPO” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. Wynajem pokoi w ramach indywidualnej doby hotelowej 

(26.09.2013 od godz. 14.00 – 27.09.2013 mile widziane do godz. 15.00*).  

*W przypadku konieczności wymeldowania się uczestników spotkania przed godziną 15.00, wymagane 

jest zapewnienie pokoju do celem przechowania bagaży w pozostałych godzinach.  

Minimalny wymagany standard pokoi: 

Łazienka, TV, dostęp do bezprzewodowej sieci Wi-FI. 

Usługa gastronomiczna obejmuje: 

26.09.2013 r. : 
 Obiad serwowany do stołu składający się z: zupy, dania głównego oraz wody mineralnej, soku 

owocowego, a także deseru.  

 Kolację składającą się m.in. z: ciepłego dania, wody mineralnej, herbaty.  

27.09.2013 r. : 

 Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego,  

 Obiad serwowany do stołu składający się z: zupy, dania głównego oraz wody mineralnej, soku 

owocowego, a także deseru.  

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Pobyt w hotelu w dniach 26.09.2013 r. - 27.09.2013 r. w ramach indywidualnej doby hotelowej 

(26.09.2013 od godz. 14.00 – 27.09.2013 mile widziane do godz. 15.00). 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1/ Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu 

ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 

 

z dopiskiem: „oferta na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej i pokoi w hotelu z pełnym 

wyżywieniem”  

 

lub w formie elektronicznej na adres biuro@polib.pl   

mailto:biuro@polib.pl
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w terminie do 26 sierpnia 2013 r. do godz. 15:00. 

2. Oferent powinien sporządzić jedną ofertę cenową (zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik 

nr 1 do zapytania).  

Do oferty należy dołączyć: 

 Oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 

2), 

 Oświadczenie o związaniu ofertą (załącznik nr 3), 

 Co najmniej 2 propozycje menu, 

 Zdjęcie Sali konferencyjnej i pokoi.  

Zapytania ofertowe zamieszczono w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na 

stronie internetowej http://www.polib.pl  

V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT: 

 

 Kryterium oceny ofert jest: cena (waga 100%) 

 Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby noclegów oraz do podjęcia negocjacji 

cenowych.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.  

VI.      OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU SĄ: 

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@polib.pl, Pani Ewa Domagała.  

VII. ZAŁĄCZNIKI 

Nr 1 – Formularz ofertowy 

Nr 2 – Oświadczenie o dysponowaniu niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 

ekonomicznym i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), 

Nr 3 - Oświadczenie o związaniu ofertą (załącznik nr 3). 

 

 

                         Zatwierdził: 20.08.2013 r.  

http://www.polib.pl/
mailto:biuro@polib.pl
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FORMULARZ OFERTOWY 

 
1. Przedmiot oferty : 

Rezerwacja oraz wynajem sali konferencyjnej i pokoi w hotelu z pełnym wyżywieniem (1 śniadanie,  

2 obiady, 1 kolacja) dla 30 uczestników spotkania otwierająco – zapoznawczego, wyjazdowego  

w ramach projektu „Utworzenie klastra BPO” współfinansowanego przez Unię Europejską   

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. 

2. Zamawiający : 

Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu 

ul. Rolna 14, 40-555 Katowice 

NIP 6342594017 

REGON: 240334755 

 

3. Wykonawca : 

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

(pełna nazwa Wykonawcy) 

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

(adres Wykonawcy: miejscowość, kod, ulica, nr domu/lokalu) 

Tel ……………………………………....…………………..…    fax …………………..……...…..…………..………………..… 

REGON ………………………………....…………………..…   NIP …………………..……..….…………..………………..… 

e-mail: ………………………………....…………………..… 

Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia za cenę: 

Tel.: +48 32 203 20 53 

Fax: +48 32 203 20 53 w. 25 

e-mail: biuro@polib.pl 

 

 

L.P Produkt 
 

Ilość 
Jednostkowa 

cena netto  
Cena netto 

łącznie 

 
WARTOŚĆ VAT 

… % 
 

Cena brutto 
łącznie 

1. 
Wynajem sali 

konferencyjnej 

2 dni  
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Cena łączna (PLN)……………………………………………………………………………………………………… 

netto (słownie): ……………………………………………………………………………………………………….. 

Podatek VAT  ….  %  (słownie): ……………………..……………………………………………………………………………………….. 

Cena łączna brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie zawartym w zapytaniu ofertowym.  

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych tam warunkach, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Termin związania ofertą: 30 dni. 

Upełnomocnieni przedstawiciele 

Wykonawcy 

 

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

wraz z 

niezbędnym 

wyposażeniem 

2 

Zapewnienie 

serwisu 

kawowego dla 30 

osób 

2 dni po 30 

osób  

 

   

3 

Wynajem pokoi 

hotelowych (1 

indywidualna 

doba hotelowa) 

30 osób  

   

4 Wyżywienie 30 osób     

RAZEM 

 

------------------ ----------------- 
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(miejscowość, data) (podpis, pieczęć)  
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym 

i technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

……………………………………..      ……………………………….. 

Miejscowość i data        (Czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

Oświadczenie 

 

Oferent uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklaruję 

możliwość realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

 

…………………………………….       ……………………………….. 

Miejscowość i data            (Czytelny podpis) 

 

 

 

 


