Zamość, dnia 15.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usług noclegowych i wyżywienia
Kod CPV: Usługi hotelarskie i restauracyjne - CPV 55110000-0

I. ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka
4, 22-400 Zamość, działając w imieniu i na rzecz nauczycieli
przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu –
beneficjentów ostatecznych projektu „POKL.03.04.03-00-069/10-00
”Dydaktyka bliska gospodarce. Praktyki zawodowe dla nauczycieli
przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do
składania ofert, na realizację usług obejmujących nocleg i wyżywienie
Kod CPV: Usługi hotelarskie i restauracyjne - CPV 55110000-0.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje łącznie następujące elementy:
a)
miejsca noclegowe, w pokojach jedno lub maksymalnie
dwuosobowych wraz z całodziennym wyżywieniem (śniadanie,
obiadokolacja) dla uczestników staży i praktyk zawodowych,
b)
wymiar rzeczowy i czasowy: od 30 do 40 miejsc, po 14 dób
hotelowych każde, łącznie maksymalnie 560 osobodni hotelowych z
w/w wyżywieniem
III. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM
A.
miejsce wykonania: Schwabisch Hall, Niemcy,
B.
termin realizacji: od 7 do 21.12.2012
C.
miejsce zamieszkania i wyżywienia musi znajdować się w pobliżu
miejsca praktyki – BarthauAnhaegerbau GmbH lub LandHotel Gueizburg,
maksymalnie 2 km od niego lub być dobrze skomunikowane za
pośrednictwem komunikacji miejskiej
D.
Zamawiający dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.
IV. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za 1 osobodzień – 100%
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V. Termin i formy składania ofert.
Termin składania ofert: do dnia 30.11.2012r. do godz. 15.30 (decyduje
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego).
Formy składania ofert:
- doręczenie osobiście, przesłanie mailowo podpisanego skanu lub nadesłanie
pocztą na adres Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu,
ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość, w kopercie należycie zabezpieczonej przed
niepożądanym przypadkowym otwarciem z dopiskiem „Oferta na realizację
usług hotelowych i wyżywienia - DBG”
- drogą elektroniczną na adres: bklimczuk@wszia.edu.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczególne wymagania wobec - oferenta kryteria dostępu:
- brak
Wymogi co do sposobu sporządzenia oferty:
1.
Oferent oświadcza, że ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
2.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno
zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Podjęcia negocjacji ze wszystkimi Oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z
postępowania.
2. Negocjacji z wybranym oferentem w sytuacji, gdy we wszystkich złożonych
ofertach proponowane ceny brutto za realizację usługi są wyższe, niż kwota
przeznaczona przez Zamawiającego
3.
Wglądu w oryginały dokumentów potwierdzających wiarygodność
przedstawionych przez Oferentów informacji, przed podpisaniem umowy.
Zamawiający informuje, że:
1.
Po wyborze Oferenta Zamawiający podejmie rozmowy z Oferentem w celu
uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia, w tym ostatecznego ustalenia
warunków. Jeśli proponowana cena za usługę, odbiegać będzie od założeń
budżetowych projektu - Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji.
2.
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty
nie powodują żadnych zobowiązań wobec Stron.
3.
O wybraniu oferty wszyscy, Oferenci zostaną poinformowani drogą
elektroniczną lub listownie. Powyższe zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w
siedzibie Zamawiającego jak również na stronie internetowej www.wszia.edu.pl
4.
Osoba odpowiedzialna za kontakt ze strony Zamawiającego:
Bogusław Klimczuk, tel. 609737411, bklimczuk@wszia.edu.pl, kontakt w
godzinach 8.00 – 16.00
VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE, ZGODNIE Z ZASADĄ
KONKURENCYJNOŚCI

Zamość, 15.11.2012

..........................................................
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OFERTA - wzór
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług obejmujących
noclegi i wyżywienie nauczycieli praktykantów w ramach projektu
POKL.03.04.03-00-069/10-00 ”Dydaktyka bliska gospodarce. Praktyki
zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów
praktycznej nauki zawodu”, przeprowadzone zgodnie z zasadą
konkurencyjności
składam ofertę na realizację na realizację usług obejmujących nocleg i
wyżywienie Kod CPV: Usługi hotelarskie i restauracyjne - CPV
55110000-0
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia wskazanymi w
zapytaniu ofertowym z dnia 15.11.2012r.
WYKONAWCA:
1. Nazwa: ……………………………………................................................................. ………..
2. Adres:
ul. ................................................................
kod pocztowy: ................................................
miasto: .........................................................
3.NIP: ...........................................................
nocleg 1 osoba (z wyżywieniem)
cenę netto: ...................................... zł
cenę brutto: .................................... zł
cena brutto słownie:………………………………..zł

Łącznie koszt jednego osobodnia brutto________________________ zł
Wykonawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń
2. W razie wybrania oferty Wykonawcy zobowiązuje się do realizacji zamówienia
zgodnie z warunkami określonymi w punkcie II i III zapytania ofertowego, w
miejscu i terminie realizacji określonym przez Zamawiającego.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia i nie zalega z płatnością podatków do urzędu skarbowego oraz
z opłatą składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejscowość __________________

Data ___________________

Podpis osoby upoważnionej __________________________________________
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