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ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługi hotelowe i wyżywienie dla 1700  osób w ramach projektu  
XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych  

Katowice-Chorzów-Mikołów 2018 
 

 
Nr postępowania: 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Śląskie 
ul. Hibnera 41 
44-217 Rybnik 
NIP: 526-17-35-097 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w terminie 07-13.06.2018 r. noclegów i wyżywienia dla 
1700 osób biorących udział w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych 
 
Zakres I:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 85 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.: 
-  08-12.06.2018 r. – 3 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 82 miejsca noclegowe, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 20 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ). 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
1 autokaru, 3 busów, 5 samochodów osobowych. 
 

Zakres II:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 95 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r. : 
-  08-12.06.2018 r. – 6 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 89 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 20 km od Stadionu Śląskiego, ul. 
Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
2 autokarów, 2 busów, 5 samochodów osobowych. 
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Zakres III:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 120 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.: 
-  08-12.06.2018 r. – 6 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 114 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 10 
miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 10 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
2 autokarów, 2 busów, 5 samochodów osobowych. 
 

Zakres IV:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 370 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.: 
-  08-12.06.2018 r. – 13 miejsc noclegowych 
- 09-12.06.2018 r. – 357 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 10 
miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 10 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 6 
autokarów, 4 busów, 8 samochodów osobowych. 
 

Zakres V:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 215 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.: 
-  08-12.06.2018 r. – 8 miejsc noclegowych 
- 09-12.06.2018 r. – 207 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 10 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
4 autokarów, 3 busów, 5 samochodów osobowych. 
 

Zakres VI:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 240 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.: 
-  08-12.06.2018 r. – 8 miejsc noclegowych 
- 09-12.06.2018 r. – 232 miejsca noclegowe, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 5 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 
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c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
4 autokarów, 3 busów, 5 samochodów osobowych. 
 

Zakres VII:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 100 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.:  
-  08-12.06.2018 r. – 3 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. 97 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 5 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
2 autokarów, 1 busa, 3 samochodów osobowych. 
 

Zakres VIII: 
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 60 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r. : 
-  08-12.06.2018 r. – 3 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 57 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 10 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
1 autokaru, 1 busa, 3 samochodów osobowych. 
 

Zakres IX: 
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 80 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.  
-  08-12.06.2018 r. – 3 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 77 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 10  od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
1 autokaru, 2 busów, 4 samochodów osobowych. 
 

Zakres X:  
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 35 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.:  
-  08-12.06.2018 r. – 1 miejsce noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 34 miejsca noclegowe, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
5 miejsc.  
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b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 5 km od Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice (zgodnie 
z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
2 busów, 4 samochodów osobowych. 
 

Zakres XI: 
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 140 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r.   
-  08-12.06.2018 r. – 2 miejsca noclegowe 
- 09-12.06.2018 r. – 138 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 10 
miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 5 km od Stadionu Śląskiego, 
ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (zgodnie z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
1 autokaru, 3 busów, 20 samochodów osobowych. 
 

Zakres XII: 
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 90 miejsc noclegowych w dniach 07-13.06.2018r.: 
- 07-13.06.2018 r. – 30 miejsc noclegowych 
- 09-12.06.2018 r. – 30 miejsc noclegowych 
- 09-13.06.2018 r. – 30 miejsc noclegowych,  
z możliwością zwiększenia o maksymalnie 5 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 10 km od Akademii 
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zgodnie 
z https://maps.google.pl/ ) 

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
1 autokaru, 2 busów, 10 samochodów osobowych. 
 

Zakres XIII: 
Świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Katowicach i okolicach, spełniającym poniższe wymagania: 

a) obiekt oferujący nie mniej niż 25 miejsc noclegowych w dniach 08-12.06.2018r. : 
-  08-12.06.2018 r. – 10 miejsc noclegowych 
- 09-12.06.2018 r. – 15 miejsc noclegowych, z możliwością zwiększenia o maksymalnie 
15 miejsc.  

b) położenie obiektu hotelarskiego w odległości nie większej niż 5 km od Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice (zgodnie 
z https://maps.google.pl/ )  

c) Udostępnienie bezpłatnych parkingów, oddalonych od hotelu nie więcej niż 400 metrów dla 
1 busa, 6 samochodów osobowych. 
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Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ofert do wszystkich części zamówienia. Jeżeli 
Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedną część zamówienia winien złożyć kompletne 
oferty w osobnych kopertach dla poszczególnych części. 
 

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 
 

4. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnia w terminie  07-13.06.2018 r. wyżywienia i noclegów dla 
liczby osób (w zależności od zakresu na który składa ofertę) w pokojach 1- 4 osobowych. Pokoje 
z pełnym węzłem sanitarnym – wc, natrysk, umywalka w każdym pokoju, wyposażenie pokoi 
w jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), ręcznikami kąpielowymi oraz szafę 
ubraniową.  
Wykonawca zapewni Zamawiającemu sale konferencyjne zdolne pomieścić minimum 20 osób, 
dostępne w godzinach od 21:30 do 23:30. 
Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia bezpłatnych miejsc parkingowych w odległości 
max. 400 m od hotelu.  
Zameldowanie w hotelu nastąpi ok. godz. 14.00 w dniu 07.06.2018/08.06.2016r./09.06.2018 r., 
wymeldowanie: ok. godz. 12.00 w dniu 12.06.2018 r./13.06.2018 r. (w zależności od zakresu). 
Wyżywienie powinno obejmować obiadokolację w dniach 09-10.06.2018 r., wydawaną w godzinach  
09.06.2018r. – od 16:00 do 17:10 
10.06.2018r. – od 18:00 do 19:00 
oraz śniadanie w dniach 09-12.06.2018 r.  w godzinach od 6:30 do 8:30. 
Ponadto w zakresie XII obiadokolację w dniach 07.06.2018r., 08.06.2018r. i 12.06.2018r. w godzinach 
od 19:00 do 20:00, oraz śniadanie w dniach 08.06.2018r. i 13.06.2018r. w godzinach od 7:00 do 9:00 
 
Zapewnienie wyżywienia w formie minimum:  
1. Śniadanie kontynentalne w postaci szwedzkiego stołu umożliwiające wydanie posiłku dla całej 
grupy tj.: 

o jajka do wyboru (jajecznica, jajko sadzone, na miękko), parówki lub frankfurterki na 
ciepło, żółty ser, 2 rodzaje wędlin, biały ser, musli, mleko lub jogurt naturalny, owoce, 
pieczywo, masło, dżem, miód, herbata (wraz z dodatkami, tj. cukier, plasterki świeżej 
cytryny), kawa (wraz z dodatkami, tj. cukier, płynna śmietanka lub płynne mleko), 
woda mineralna, 2 rodzaje soków owocowych. 

 
Bufet powinien być opisany nazwą olimpiady i powinien być przeznaczony tylko dla jego uczestników. 

 
2. Obiadokolacja składająca się z: 

o dwóch dań gorących: zupa (min. 300 ml dla każdego uczestnika igrzysk) oraz danie 
główne (w tym min 200 g mięsa lub ryby, min 150 g dodatku 
frytki/ziemniaki/ryż/kasza itp. oraz min. 100 g surówki),  

o napojów: woda (min. 250 ml/os) i sok owocowy (min. 250 ml/os) 
 
Zamawiający dopuszcza obiad w formie bufetu szwedzkiego. 
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Uczestnicy igrzysk powinni mieć zabezpieczone miejsca konsumpcji wszystkich posiłków, 
zarezerwowane dla grupy stoły powinni znajdować obok siebie, w miejscu wydzielonym, 
zarezerwowanym tylko dla grupy. 
 

5. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 
Zamawiający zobowiązuje się potwierdzić liczbę osób najpóźniej na 2 dni przed wskazanym 
terminem. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany/anulowania terminu wykonania usługi 
najpóźniej na 3 dni przed wskazanym terminem.  
 

6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
07-13.06.2018 r., Katowice, Chorzów i okolice. 
 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 

7.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
7.2.  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do 
wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnym z posiadanymi uprawnieniami określonej 
działalności. 

7.3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym 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) Uczestnictwu 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 linii bocznej do drugiego stopnia lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
8. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Oferent złoży Formularz 
ofertowy (załącznik nr 1 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł) oraz oświadczenie o braku powiązań 
kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2). 
 

9. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ 
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 

Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w polskich złotych (PLN). 
 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Oferta powinna zawierać:  
a) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz Oferty- załącznik nr 1 a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j, k, l, ł. 

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2 

Oferta powinna być podpisana na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz 
opieczętowana pieczątką Oferenta. 

c). Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty powinno 
być dołączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Z treści pełnomocnictwa winien jasno wynikać zakres umocowania. 

2. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach.                    
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: 
 

„Oferta na usługi hotelowe i wyżywienie dla 1700  osób w ramach projektu  
XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych Katowice-Chorzów-Mikołów 2018. 

Zakres nr ……….. 
 – nie otwierać przed 05.04.2018r. godz. 16:45” 

 
 

Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w języku 
polskim, pismem czytelnym.  

Wszystkie zapisane strony oferty powinny być opatrzone podpisem wraz pieczątką osoby lub osób 
uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy (w przypadku braku 
pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby) 
bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 

Wykonawca  może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną prze siebie ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma na ten temat pisemne o oświadczenie złożone przez uprawnione osoby przed 
terminem składania ofert.  Powyższe oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi 
być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej 
kopercie, dodatkowo opisanej „Zmiana” lub „Wycofanie” 
 

11. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 
Dariusz Wosz tel. 509 356 981 lub 698 639 198 e-mail:  dariuszwosz@op.pl 
 

12. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 
1. Każdy uczestnik zamówienia ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
Niniejszego zapytania. 
2. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego albo 
pocztą elektroniczną na adres: dariuszwosz@op.pl Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane 
Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania 

mailto:e-mail:%20%20dariuszwosz@op.pl
mailto:dariuszwosz@op.pl
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autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną oraz 
zamieszczane na stronie internetowej www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl oraz www.igrzyska2018.pl   
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia dodatkowych 
informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 

zapytanie, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie. 

 
13. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę należy złożyć:  
 

Ośrodek dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w Rudzie Śląskiej 
ul. Kłodnicka 91, 41-706 Ruda Śląska w godzinach od 7:30 do 14.30 (w dni powszednie) 

 
(w kopercie z nr postępowania) do 05.04.2018 r. do godziny 16:30. Decyduje termin wpływu oferty. 
Oferty niekompletne, przesłane po terminie lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane 
przez Zamawiającego. 
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 05.04.2018 r. o godz. 16:45 w siedzibie Ośrodka.  
 

14. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY 
Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny (100%).  

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Ponadto wybór najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie 
internetowej www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl oraz www.igrzyska2018.pl. 

 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone 
oferty w wyniku oceny otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 
w zakresie oferowanej ceny. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby 
Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby 
podpisanie umowy z takim Oferentem stało się niemożliwe z innych przyczyn, pod warunkiem, że nie 
upłynął termin związania ofertą. 

Jeżeli Oferent, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę nie będzie zdolny do zrealizowana usługi 
w podanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od zawarcia 
umowy. W niniejszej sytuacji, Zamawiający może zawrzeć umowę z Oferentem, którego oferta była 
następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 

 
15. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert 
Cena brutto usługi noclegu i wyżywienia 1 osoby – 100 % 

 

http://www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/
http://www.slaskie.olimpiadyspecjalne.pl/
http://www.igrzyska2018.pl/
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2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium 
P= [Cmin / CB] x 100  
 

P - ilość uzyskanych punktów 
Cmin  - najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert 
CB   - cena brutto badanej oferty 

 
Oferent zobowiązany będzie podać koszt zakwaterowania i wyżywienia 1 osoby. W przypadku 
zwiększenia liczby osób przez Zamawiającego, koszt realizacji usługi będzie odpowiednio powiększony 
o cenę jednostkową usługi noclegu i wyżywienia. 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający 
wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

16. W przypadku gdy, w ramach niniejszego zamówienia zostaną złożone oferty dla tego samego 
Zakresu o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, 
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

Wybrany Wykonawca zobowiązuję się zawrzeć umowę z w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w zaproszeniu do podpisania umowy. 
 

17. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 

18. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 

19. FINANSOWANIE 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki i Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

20. ZMIANY UMOWY  
Wszelkie zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 
i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem 
nieważności.  
 

21. UWAGI KOŃCOWE 
Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z 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 osobowo lub kapitałowo. 
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22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł *– Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 
* W zależności od zakresu na który Wykonawca składa ofertę. 
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Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr I  
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia …. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego treści, 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 85 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 

 
Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego 
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…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr II 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 95 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 1c do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr III 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 120 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 1d do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr IV 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 370 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 1e do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr V 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 215 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 16 

 

 

 
Załącznik nr 1f do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr VI 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 240 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 17 

 

 

 
Załącznik nr 1g do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr VII 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 100 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 18 

 

 

 
Załącznik nr 1h do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr VIII 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 60 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 19 

 

 

 
Załącznik nr 1i do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr IX 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 80 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 20 

 

 

 
Załącznik nr 1j do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr X 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 35 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 21 

 

 

 
Załącznik nr 1k do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr XI 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 140 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 22 

 

 

Załącznik nr 1l do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr XII 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:   
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 90 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 1ł do zapytania ofertowego 

 

…………………, dnia ……………… 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. 
Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 
Nr NIP: ………………………………………………… REGON: …………………………………. 
Nr tel.: ………………………………………………….. E-mail: ……………..…………………….. 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r.  
 

FORMULARZ OFERTOWY dla zakresu nr XIII 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018r. zgodnie z wymaganiami określonymi w jego 
treści, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w postaci zapewnienia noclegu i wyżywienia dla 
uczestników igrzysk: 
 
Koszt zapewnienia noclegu z wyżywieniem dla 1 osoby wyniesie:  
 
 

……………………………………… brutto(PLN);  
 
Całkowita kwota realizacji zamówienia: 
 
 

Koszt jednostkowy na jedną osobę brutto x 25 osób = ……………………………………… 
 
Jednocześnie oświadczamy, iż: 
1. Oferujemy wykonanie usługi w obiekcie hotelowym ……………………………………….. (nazwa, standard, 
adres) zlokalizowanym na terenie ….  
2. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również 
wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.  
3. Zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami realizacji zamówienia wskazanymi w zapytaniu ofertowym 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy wskazane warunki.  
4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
5. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Oferenta jest:  ………………………………………………. (imię, 
nazwisko, telefon, e-mail). 
7. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 
a) Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 
 

…………………………………………………….. 
 czytelny podpis Wykonawcy 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

str. 24 

 

 

 
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 
…………………, dnia ……………… 

 
…………………………………………………. 
Dane teleadresowe Wykonawcy 
 
 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 17/OSP/OSŚ  z dnia 22.03.2018r. 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH 
 

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że Wykonawca jest/nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
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:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) 
lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 
 

 
 

…………………………………………………….. 
czytelny podpis Wykonawcy 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 


