
 

Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i 
popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Środa Wielkopolska, 15 września 2016 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 22/UI/ZP/442/2016 

 

Zapytanie Ofertowe na nocleg  dla 150 uczestników Międzynarodowego Konkursu Teatrów 

Amatorskich Melpomena 2016.  Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Promocja dziedzictwa 

kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i 

popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 Działanie 4.4. Poddziałanie 4.4.2. Wydarzenia kulturalne Nr umowy 

RPWP.04.04.02-30-0016/15 

 

I. Zamawiający 

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej,  ul. 20-go Października 30,  

63-000 Środa Wielkopolska  e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl   

tel./fax. 61 285-23-05  NIP 786-100-53-10  REGON 630686774 

 

osoba do kontaktu – Katarzyna Kicinska-Pajchrowska, koordynator ds. projektu unijnego, tel. 

691 551 994, e-mail: projekt.kultura@oksroda.pl   

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę zgodnie z zasadą rozeznania rynku 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Zapewnienie noclegów dla 150 osób -  uczestników Międzynarodowego Konkursu Teatrów 

Amatorskich Melpomena 2016 od dnia 18.11.2016 do 20.11.2016 w okolicach miejsca odbywania się 

konkursu, tj Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej 

2. W ramach obsługi wymagamy: 

Zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych (dla instruktorów) i wieloosobowych 

(dla uczestników) bez wyżywienia. 

Położenie - możliwie bliskie od miejsca konkursu (ul. 20 Października 30, Środa Wielkopolska) a jeżeli 

odległość przekracza 5 km wówczas dogodny dojazd. 

 

Kod PCV 55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

od 18 listopada 2016 do 20 listopada 2016 (2 doby hotelowe) 

 

V. Warunki i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy : 

projekt.kultura@oksroda.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Kultury w Środzie 

Wielkopolskiej,  ul. 20-go Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska  z dopiskiem „ZAPYTANIE 

OFERTOWE 22/UI/ZP/442/2016” lub dostarczyć 

osobiście do siedziby Zamawiającego.  

2. Termin składania oferty: do 29.09.2016 do godziny 16:00 (data wpłynięcia do sekretariatu lub na 

adres mailowy) 

3. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena netto i cena brutto z naliczonym 

podatkiem VAT. 

4. Oferta musi zawierać opis hotelu/ pensjonatu/ ośrodka/ z uwzględnieniem ilości dostępnych pokoi 

oraz jej położenia  
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VI. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami: 

1. Cena 

Cena najniższa spośród oferowanych otrzyma 90 punktów, 

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. Podstawa wyliczenia 

proporcji jest następująca: 

 

Najniższa spośród ofert badanych cena brutto 

Punkty za cenę = ……………………………………….…… x 90pkt 

Cena brutto oferty badanej 

 

2. Ilość dostępnych pokoi, położenie, - 10 punktów. 

3. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez cały okres umowy i nie podlega 

negocjacji. 

 

VII. Warunki które musi spełnić Wykonawca: 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy: 

- oferta (zał. nr 1) 

- oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (zał. nr 2) 

- oferent, może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku 

badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 

internetowej znajdującej się pod adresem www.oksroda.pl do  dnia 03.10.2016r. (poniedziałek) do 

godz. 16.00 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty związane z 

przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.  

2. Oferty niekompletne będą odrzucone. 

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 4. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron. 

 5. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający podejmie dyskusję w celu uzgodnień szczegółowych 

warunków realizacji zamówienia. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego. 

2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oksroda.pl/
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 22/UI/ZP/442/2016 

 

Oferta cenowa na nocleg  dla 150 uczestników Międzynarodowego Konkursu Teatrów Amatorskich Melpomena 

2016 w ramach projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności 

do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowanego przez Unię Europejską z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

 

 

 

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

 (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

ADRES FIRMY: 

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

REGON: ............................................ 

tel.: .................................................. 

fax: .................................................. 

adres e – mail: .................................                                       Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej 

Ul. 20-go Października 30 

63-000 Środa Wielkopolska  

 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe 22/UI/ZP/442/2016 dotyczące zapewnienia noclegu dla 150 

osób w ramach projektu Projekt „Promocja dziedzictwa kulturowego regionu średzkiego poprzez 

poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i popularyzację uczestnictwa w kulturze” 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 

1. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia: 

 Netto: ……………………………..…………… zł 

 /słownie netto/ …………………………………………….……………………………………………………  

VAT: …………………………………..………… zł 

 /słownie VAT/ ………………………………………………………………………………………………… 

 Brutto: …………………………….... zł 

 /słownie brutto/………………………………………………………………………………………….  

 

2. Opis hotelu (liczba dostępny pokoi, położenie)  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione warunki przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 

 4. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia zgodnie z 

zapytaniem ofertowym 22/UI/ZP/442/2016. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń.  

6. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 

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

 

 

....................................................................................................... 
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 Podpis i pieczątka Wykonawcy/ Osoby upoważnionej 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 22/UI/ZP/442/2016 

 
Wykonawca/pieczątka:  
 
 
 
                              dn.………………………,  
NIP ………………………………………………… 
 
REGON …………………………………………………                                                                        
 

 
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: 
 
Zapytanie Ofertowe na nocleg  150 dla uczestników Międzynarodowego Konkursu Teatrów 

Amatorskich Melpomena 2016.  Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Promocja dziedzictwa 

kulturowego regionu średzkiego poprzez poprawę dostępności do wydarzeń kulturalnych i 

popularyzację uczestnictwa w kulturze” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 Działanie 4.4. Poddziałanie 4.4.2. Wydarzenia kulturalne Nr umowy 

RPWP.04.04.02-30-0016/15 

 
 
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
 

        
          

 ……………………………………………………………………… 
data i podpis upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


