Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Wykonawca/ pieczątka:

..................... dn. ..................
NIP .............................................
REGON.........................................
Formularz oferty
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na: świadczenie usług hotelarskich w związku ze Światowym
Kongresem Tłumaczy Literatury Polskiej, Kraków 2017
1.

Składam(y) ofertę wykonania przedmiotu zamówienia w następującym zakresie i na
następujących warunkach cenowych:

Lp.

Hotel
(nazwa i adres)

Informacje na
temat hotelu
(na potwierdzenie
spełniania wymagań
określonych w pkt
6.2. ZO)

Podstawa
dysponowania
hotelem
(np. hotel
prowadzony przez
Wykonawcę,
dysponowanie na
podstawie
porozumienia
Wykonawcy z innym
podmiotem
prowadzącym hotel)

Cena jednostkowa
brutto
(zł)
(cena za nocleg w
jednym pokoju za
jedną dobę)

Oferowana ilość
pokojów
(nie mniej niż 10 w
jednym hotelu)

1
2
3
4
5

2.

Ceny jednostkowe brutto podane w tabeli w pkt 1 stanowią ceny ryczałtowe i obejmują wszelkie
koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami
określonym w umowie.

3.

Oświadczam(y), że oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w ww. zapytaniu
ofertowym.

4.

Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu.

5.

Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
żadnych zastrzeżeń.

6.

Oświadczam(y), że uzyskałem(liśmy) wszelkie
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

7.

Zobowiązuję(jemy) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w
zapytaniu ofertowym.

8.

Oświadczam(y), że jestem(śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.

9.

Oświadczam(y), że zobowiązuję(emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

informacje

niezbędne

do

prawidłowego

........................................................................
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PODPIS(Y)
Osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług hotelarskich w związku ze Światowym
Kongresem Tłumaczy Literatury Polskiej, Kraków 2017 (dalej: Kongres).

2.

Przedmiot Umowy wykonany będzie zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego, zawierającego
szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy) oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia .................. (załącznik nr 2 do umowy).

3.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszelkimi warunkami oraz posiada doświadczenie i
kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

4.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Usługi określone w niniejszej
Umowie. Wykonawca będzie wykonywał Usługi z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy
z Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń.
§2
Okres obowiązywania Umowy, zwiększenie lub zmniejszenie jej zakresu

1.

Wykonawca
jest
zobowiązany
08.06.2017 r. – 12.06.2017 r.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych noclegów na dodatkowe dni
bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu Kongresu według cen jednostkowych
wynikających z oferty Wykonawcy (nie wyższych jednak niż ceny stosowane w aktualnej ofercie
hotelu), jeżeli Wykonawca będzie dysponować wolnymi pokojami. Wartość dodatkowych
noclegów nie przekroczy 10% wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust.
1. Zamówienie dodatkowych noclegów na dodatkowe dni, zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego
ustępu, nie będzie traktowane jako zmiana niniejszej umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego odwołania rezerwacji (w zakresie pokojów
i/lub dób hotelowych) bez konieczności ponoszenia żadnych opłat:

4.

wykonać

zamówienie

w

dniach

1)

do dnia 31.12.2016 r. – w zakresie do 100% pokojo-nocy objętych ofertą Wykonawcy;

2)

do dnia 08.03.2017 r. – w zakresie do 50% pokojo-nocy objętych ofertą Wykonawcy;

3)

do dnia 08.05.2017 r. – w zakresie do 30% pokojo-nocy objętych ofertą Wykonawcy;

4)

do dnia 01.06.2017 r. – w zakresie do 10% pokojo-nocy objętych ofertą Wykonawcy;

5)

do dnia 06.06.2017 r. – w zakresie do 5% pokojo-nocy objętych ofertą Wykonawcy;

6)

w trakcie trwania Kongresu, o ile odwołanie nastąpi na co najmniej 48 godzin przed
rozpoczęciem doby hotelowej – w zakresie do 5% pokojo-nocy objętych ofertą Wykonawcy.

W przypadku nie wykorzystania rezerwacji lub jej nie anulowania w terminach i na warunkach
określonych w ust. 3, Zamawiający opłaci na rzecz Wykonawcy koszt tych rezerwacji w
wysokości do:
1)

50% iloczynu cen jednostkowych brutto określonych w § 4 ust. 1 oraz ilości pokojo-nocy
objętych takimi rezerwacjami – w przypadku, gdy dotyczy to anulowania rezerwacji do
08.03.2017 r.;

2)

75% iloczynu cen jednostkowych brutto określonych w § 4 ust. 1 oraz ilości pokojo-nocy
objętych takimi rezerwacjami – w przypadku, gdy dotyczy to anulowania rezerwacji od
09.03.2017 r. do 31.05.2017 r.;

3)

100% iloczynu cen jednostkowych brutto określonych w § 4 ust. 1 oraz ilości pokojo-nocy
objętych takimi rezerwacjami – w przypadku, gdy dotyczy to anulowania rezerwacji od
01.06.2017 r. do zakończenia umowy lub niewykorzystania nie anulowanej rezerwacji.
§3

1.

Strony wyznaczają
zamówienia:

następujące

osoby

do

prowadzenia

1) ze strony Zamawiającego ……………………………….

ustaleń

dotyczących

realizacji
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Ustalenia między Stronami

2) ze strony Wykonawcy …………………………………….
2.

Strony ustalają, że osoby te będą uprawnione do dokonywania wiążących ustaleń dotyczących
realizacji zamówienia, a także będą uprawnione do podpisania protokołu, o którym mowa w § 4
ust. 3 umowy.

3.

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 w trakcie realizacji umowy będzie dokonywana przez
przesłanie drugiej stronie informacji o zmianie. Nie powoduje ona konieczności zmiany niniejszej
umowy.

4.

Szczegółowe ustalenia dotyczące liczby gości, dat ich przybycia, przydzielenia konkretnych
pokojów itp. będą toczyły się na bieżąco, w miarę otrzymywania przez Zamawiającego zgłoszeń
od osób zainteresowanych udziałem w Kongresie.
§4
Cena i warunki płatności

1.

Wstępne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi brutto
............... złotych (słownie: …………………………………… złotych ……/100), zgodnie z ofertą
Wykonawcy. Wstępne wynagrodzenie zostało wyliczone w oparciu o ilość zakładanych dób
hotelowych (zgodnie z § 2 ust. 1 – 4 doby hotelowe) oraz o następujące zaoferowane przez
Wykonawcę i przyjęte przez Zamawiającego ceny jednostkowe brutto i ilości pokojów
hotelowych:
1) noclegi w Hotelu ………………………… – cena brutto za nocleg w jednym pokoju przez jedną
dobę ……………………… zł brutto, ilość pokojów …………;
2) noclegi w Hotelu ………………………… – cena brutto za nocleg w jednym pokoju przez jedną
dobę ……………………… zł brutto, ilość pokojów …………;
3) noclegi w Hotelu ………………………… – cena brutto za nocleg w jednym pokoju przez jedną
dobę ……………………… zł brutto, ilość pokojów ………….
[wypełnić zgodnie z ofertą i akceptacją Zamawiającego]
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotowego
zamówienia w wysokości nie większej niż 50% wartości wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w ust. 1, według następującego harmonogramu:
1)

zaliczka do 10% wartości wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy, płatna na podstawie
faktury proforma w terminie do 15.01.2017 r.

2)

zaliczka do 50% wartości wstępnego wynagrodzenia Wykonawcy, płatna na podstawie
faktury proforma w terminie do 09.03.2017 r.

3.

Po zakończeniu realizacji umowy strony sporządzą protokół, wykazujący ilości rzeczywiście
wykorzystanych noclegów. Podpisany przez obie strony protokół będzie stanowił podstawę do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

4.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie wynikało z
cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykorzystanych
noclegów. Na poczet tak wyliczonej końcowej płatności będzie zaliczona wartość zaliczek,
uiszczonych na rzecz Wykonawcy zgodnie z ust. 2.

5.

Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego.

6.

W przypadku, gdy wartość udzielonych zgodnie z ust. 2 zaliczek będzie większa niż kwota
końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu
nadwyżki w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.
§5
Zmiany umowy
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2.

Strony przewidują możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:
1) zmian terminu noclegów, określonego w § 2 ust. 1,
2) zmian określonych w § 2 ust. 2,
3) zmian, których wartość jest niższa niż 10% wstępnej wartości wynagrodzenia, określonej w § 4
ust. 1, pod warunkiem, że zmiany te nie zmieniają ogólnego charakteru umowy,
4) zmian wynikających z konieczności dostosowania umowy do obowiązujących przepisów prawa,
w tym w zakresie dostosowania cen określonych w § 4 do nowych stawek podatków i opłat
publicznoprawnych.
§6
Odpowiedzialność
1.

W razie nie zapewnienia noclegu zgodnego z warunkami niniejszej umowy Wykonawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną w wysokości ceny jednostkowej za nocleg jednej osoby przez
jedną dobę. Kara będzie naliczana za każdy dzień naruszenia i za każdego gościa.

2.

Kary umowne mogą zostać przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy z
tytułu niniejszej umowy.

3.

Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego
wartość należnych kar umownych.

4.

Zastosowanie niniejszych sankcji nie musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania
reklamacyjnego, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy o usługach turystycznych.

5.

Niezależnie od niniejszych sankcji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługiwać będą wszystkie uprawnienia
określone w ustawie kodeks cywilny i ustawy o usługach turystycznych.

6.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie ustalonej ceny, liczone
od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.
§7

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy o usługach turystycznych.

2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

3.

Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
każdej strony
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Postanowienia końcowe

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług hotelarskich w związku ze Światowym Kongresem Tłumaczy Literatury
Polskiej 2017
1.

Postanowienia ogólne, dotyczące przedmiotu zamówienia
1) każdy pokój powinien być wyposażony łazienkę,
2) standard hoteli co najmniej trzygwiazdkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
ustawą o usługach turystycznych i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie,
3) zapewnienie śniadań dla wszystkich gości (szwedzki stół), dostępnych codziennie co najmniej
w godzinach 8.00 – 10.00,
4) zapewnienie w cenie oferty łącza internetowego (WIFI), dostępnego dla wszystkich gości,
5) pokoje jednoosobowe, dwu i więcej-osobowe do pojedynczego wykorzystania:
a) 40 pokojów w jednym hotelu lub
b) 80 pokojów w jednym hotelu lub
c)

po 40 pokojów w dwóch hotelach.

6) nie dalej niż 3,5 kilometra od lokalizacji Kongresu (ICE KRAKÓW, ul. Marii Konopnickiej 17,
Kraków 30-302), liczona za pomocą jednego z następujących narzędzi: maps.google.pl,
targeo.pl (trasa piesza, nie w linii prostej),
7) parking dla gości w cenie oferty: – minimum 5 miejsc.
Zasady współpracy:
1) strony wyznaczą osoby upoważnione do kontaktów oraz do dokonywania ustaleń dotyczących
sposobu wykonania zamówienia,
2) szczegółowe ustalenia dotyczące ilości gości, dat ich przybycia, przydzielenia konkretnych
pokojów itp. będą toczyły się na bieżąco, w miarę otrzymywania przez Zamawiającego
zgłoszeń od osób zainteresowanych udziałem w Kongresie,
3) informacje, o których mowa w pkt 2.2. będą przekazywane Wykonawcy przez
Zamawiającego za pośrednictwem osób do kontaktów i ustaleń, wyznaczonych zgodnie z pkt
2.1.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość częściowego odwołania rezerwacji (w zakresie
pokojów i/lub dób hotelowych) bez konieczności ponoszenia żadnych opłat, na zasadach
określonych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do ZO).
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia dodatkowych noclegów na dodatkowe
dni bezpośrednio przed rozpoczęciem i po zakończeniu Kongresu według cen jednostkowych
wynikających z oferty Wykonawcy (nie wyższych jednak niż ceny stosowane w aktualnej
ofercie hotelu). Wartość dodatkowych noclegów nie przekroczy 10% wstępnego
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
6) wynagrodzenie, ustalone w umowie w oparciu o ofertę wybranego Wykonawcy, obejmujące
wszystkie usługi objęte niniejszym zamówieniem, będzie opłacane przez Zamawiającego,
7) w przypadku, w którym goście w toku pobytu w hotelu Wykonawcy będą zamawiali
dodatkowe usługi, nie objęte niniejszym zamówieniem (w tym dodatkowe noclegi przed lub
po zakończeniu Kongresu, opłaty za osoby towarzyszące, dostawki, mini bar, basen, spa
itp.), formalności związane ze świadczeniem tych usług, a także płatności z nimi związane,
będą obciążały gości. Zamawiający nie odpowiada za zapłatę kosztów w tym zakresie.
W zakresie rozliczenia dodatkowych usług z uczestnikami Kongresu Wykonawca będzie
stosował ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy, a w ich braku – ceny stosowane
w aktualnej ofercie hotelu.
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2.

