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Gliwice, 17.11.17

Zapytanie ofertowe Nr 4/11/17/usługi hotelowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej produktów branży technik
osłonowych na rynkach zagranicznych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to
Brand” firma Droma S.C. Zbigniew Włosek, Justyna Włosek ogłasza postępowanie w trybie zapytania
ofertowego na zakup usługi hotelowej podczas targów branżowych R+T Stuttgart 2018.

1.

Zamawiający
Droma S.C. Zbigniew Włosek, Justyna Włosek
Ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice, Polska
NIP: 6312592278

2.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa obejmująca pobyt 26 (+/- 10%) osób podczas targów R+T
Stuttgart.
2.1 Wspólny słownik zamówień CPV: 55110000-4, nazwa kodu CPV: hotelarskie usługi noclegowe
2.2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowa dla 26 osób (z możliwą zmianą ilości osób +/-10%)
w Stuttgarcie lub okolicy, nie dalej niż godzinę dojazdu autem od miejsca targów, Landesmesse Stuttgart GmbH,
Messepiazza 1.
2.2.1.Zakup usługi hotelowej w terminie 26.02-04.03.18, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- zakwaterowanie dla 17 osób w hotelu o standardzie min. 3 gwiazdki (ocena min. 3.5 w serwisie Trip Advisor),
pokoje dla niepalących, jak niżej:
- 13 pokoi jednoosobowych
- 2 pokoje dwuosobowe
2.2.2. Zakup usługi hotelowej w terminie 28.02-02.03.18:
- 6 pokoi jednoosobowych
2.2.3. Zakup usługi hotelowej w Stuttgarcie w terminie od 21.02-25.02.18
- 1 pokój jednoosobowy
- 1 pokój dwuosobowy
- pokoje z prywatnymi łazienkami i dostępem do bezpłatnego WI-FI;
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- nocleg ze śniadaniem;
- cena ma zawierać wszystkie opłaty związane z pobytem, włącznie z opłatą klimatyczną (jeśli jest)
2.3. Termin składania ofert: 28.11.2017
2.4. Dodatkowych informacji dot. niniejszego zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Firmy lub drogą
e-mailową, katarzyna.pawlas@droma-france.fr. Informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za
złożone w terminie, jeśli ich treść została dostarczona przed upływem terminu składania oferty.
3. Warunki oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Złożona oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
c) Cena musi być podana cyfrowo i słownie oraz być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku; całkowita
cena ofertowa musi być podana bez podatku VAT oraz z podatkiem VAT naliczonym w stosunku do
wartości netto zgodnie z obowiązującymi stawkami; całkowita cena ofertowa musi być tylko jedna.
d) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, wygenerowaną przez system
rezerwacyjny.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Termin i miejsce składania ofert
a) Kompletną ofertę spełniającą warunki zapytania, należy składać do dnia 28.11.2017, w sposób spełniający
warunki opisane powyżej.
b) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
c) Ofertę można składać na jedne z poniższych sposobów:
- w formie elektronicznej: ofertę należy wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione, zeskanować
i przesłać na adres poczty elektronicznej: katarzyna.pawlas@droma-france.fr w tytule wiadomości
prosimy o wpisanie „Oferta na zapytanie ofertowe nr 4/11/17/usługi hotelowe”.
- w formie elektronicznej wygenerowane przez system rezerwacyjny
- pocztą tradycyjną wysyłając na adres: Droma S.C. Zbigniew Włosek, Justyna Włosek, ul. Horsta Bienka
8b, 44-100 Gliwice
5. Termin realizacji umowy: 26.02-04.03.2018

6.

Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

7.

Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.

8.

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści dokumentacji z postępowania,
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b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
konkurencji,

nieuczciwej

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
f)
9.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

a) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień oraz
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
b) Zamówienie nie może zostać udzielone osobom lub podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
•

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

•

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ w wytycznych programowych,

•

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

•

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

c) Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,
że oferent spełnia powyższe kryteria.
d) W ciągu 7 dni po złożeniu ofert Zamawiający ma prawo składać zapytania do Wykonawców faxem dotyczące
doświadczenia Wykonawcy oraz dokumentacji, informacji i założeń przyjętych do przygotowania ofert.
Wykonawcy zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi w ciągu 3 dni od nadania zapytania przez
Zamawiającego. Brak odpowiedzi w przewidzianym terminie powoduje odrzucenie oferty.
10. Ocena oferty:
a) Jedynym kryterium oceny ofert jest: cena.
b) Punktacja i waga: Punktacja od 0 do 100 pkt, waga 100%
c) Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: oferent podający najniższą cenę
w PLN uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium
d) Sposób obliczania punktacji: wartość oferty najtańszej/wartość oferty ocenianej x 100%; maksymalna
ilość punktów tego kryterium: 100 punktów
e) Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny i warunków realizacji Zamówienia z oferentem z najniższą ceną.
Wyniki postępowania zostaną opublikowane na www Zamawiającego.
11. Warunki zmiany umowy.
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Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w umowie o udzielenie zamówienia, za wyjątkiem zmian
nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert, w tym m.in.:
a) Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
b) Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
12. Zawarcie umowy na realizację Zamówienia
a) Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
13. Warunki udzielenia zamówienia: nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W
przypadku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projekt współfinansowany będzie ze środków Unii
Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-202,

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

