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……………………………………………………..

Pieczęć zamawiającego
Jelenia Góra, 10.03.2017r.

Nr sprawy JCK/EU/1.1/2017

Przedsiębiorstwo Turystyczne
"Karkonosze" Spółka z o.o.
ul. 1-go Maja 16/18
58-500 Jelenia Góra
………………………………………
Nazwa i adres wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI
Zamawiający - Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 60 zaprasza do
złożenia ofert na:

Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury
w Jeleniej Górze w okresie od 25.04.2017r. do 03.05.2017r.
I.

ZAMAWIAJĄCY

Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze
ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
tel: (75) 64 23 880, (75) 64 23 881, fax: (75) 64 23 882
www.jck.pl, e-mail: jck@jck.pl
REGON: 231095817, NIP: 611-24-27-913

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach
Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020. Do postępowania nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz.
1020).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarska polegająca na zapewnieniu noclegu ze
śniadaniem w Jeleniej Górze, dla uczestników imprezy pn. Międzynarodowy Festiwal
Teatrów i Kultury Awangardowej PESTKA 2017, organizowanego przez Jeleniogórskie
Centrum Kultury w ramach projektu „Partnerzy z kulturą” współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy INTERERG Polska – Saksonia 2014-2020, w terminie od 25.04.2017r. do
03.05.2017 r.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe
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3. Szczegółowy

rozkład

pokoi

Zamówienie obejmuje zakwaterowanie wraz ze śniadaniem uczestników festiwalu,
w pokojach jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych - każdy z łazienką i wc,
w wymiarze łącznym 276 „osobodni”, zgodnie z poniższym zestawieniem i rozkładem
pokoi:
daty noclegów

ilość pokoi
1-osobowych

ilość pokoi
2-osobowych

ilość pokoi
3-osobowych

ilość osób
nocujących ze
śniadaniem

z 25.04.2017r. na 26.04.2017r.

1

-

-

1

z 26.04.2017r. na 27.04.2017r.

1

-

-

1

z 27.04.2017r. na 28.04.2017r.

1

1

-

3

z 28.04.2017r. na 29.04.2017r.

6

13

3

41

z 29.04.2017r. na 30.04.2017r.

5

19

3

52

z 30.04.2017r. na 01.05.2017r.

10

21

2

58

z 01.05.2017r. na 02.05.2017r.

10

21

2

58

z 02.05.2017r. na 03.05.2017r.

6

22

4

62

4. Miejsce świadczenia usługi:
Jelenia Góra, w obrębie lokalizacji Centrum Festiwalowego tj. w odległości do 2 km od ulicy
Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze (w linii prostej według mapy internetowej
http://geoportal.jeleniagora.pl).

5. Wymagania dotyczące usługi hotelowej:
a) Nocleg
w
pokojach
jednoosobowych,
dwuosobowych,
trzyosobowych
w którym każdy musi być wyposażony w:
- okno;
- pełny węzeł sanitarny tj. kabina prysznicowa lub wanna, umywalka, wc, lustro;
- pojedyncze łóżka;
- wieszak na odzież wierzchnią;
- oświetlenie górne;
- bezpośredni dostęp do co najmniej jednego gniazdka elektrycznego.
b) Śniadanie kontynentalne w formie stołu szwedzkiego, obejmujące dania ciepłe
(np. jajka, kiełbaski), wędlinę, ser, płatki z mlekiem, nabiał, warzywa, zimne napoje
(woda i soki), ciepłe napoje (kawa, herbata plus cukier, cytryna, mleko) dla każdej
z nocujących osób.
Śniadania musi być podane w tym samym budynku, w którym realizowany jest
nocleg – bez wychodzenia na zewnątrz budynku.
c) Przy miejscu noclegu musi być zlokalizowany bezpłatny parking dla uczestników
festiwalu na co najmniej 10 samochodów osobowych.
d) Pokoje powinny być udostępnione najpóźniej o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu
i opuszczone najpóźniej o godzinie 12.00 w dniu wyjazdu.
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e) W trakcie realizacji zamówienia w obiekcie nie mogą być prowadzone żadne remonty lub
podobne prace, z wyłączeniem zdarzeń losowych i awarii, które wymagają
natychmiastowego usunięcia;
f) W godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek
dla uczestników festiwalu, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami,
spotkaniami towarzyskimi np. wesela itp.

6. Zwiększenia i zmniejszenia ilościowe
a) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmniejszenia
przedmiotu usługi w ujęciu wartościowym i ilościowym, Zamawiający powiadomi
Wykonawcę nie później niż 7 dni do dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wykonawcy nie
będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się wykorzystać przedmiot zamówienia w co najmniej 90 %
wartości przedmiotu zamówienia.
b) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia
przedmiotu usługi w ujęciu wartościowym i ilościowym – do 10% wartości przedmiotu
zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 7 dni do dnia
rozpoczęcia realizacji usługi. Wykonawca zobowiązuję się zrealizować zwiększony
zakres usługi, przy utrzymaniu ofertowej ceny jednostkowej usługi tj. cena łączna oferty
za realizację całego przedmiotu zamówienia podzielona przez liczbę osobodni.

IV. ZAMÓWIENIA CZĘSCIOWE.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od 25.04.2017r. do 03.05.2017r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację
treści zapytania.
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całego
zamówienia;
d) Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu, co najmniej 10 % udziału lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
 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 i kurateli.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem
wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
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VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SPEŁNIANIE WYMAGANYCH WARUNKÓW

POTWIERDZAJĄCYCH

Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są do złożenia ofert, składających się
z następujących dokumentów:
1. Wypełnionej i podpisanej oferty wraz z załącznikami - (pieczęć i podpis na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania) .
2. Parafowanego przez Wykonawcę (na każdej stronie) wzoru umowy (załącznik nr 2 do
zapytania)
3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w punkcie VI ppkt b, c, d, e (pieczęć i podpis na formularzu stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszego zapytania).
Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki
wykonawca spełnia.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
Nie złożenie chociażby jednego z w/w oświadczeń lub dokumentów skutkować będzie
wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

VIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta, umowa i oświadczenie powinny być sporządzone na formularzach stanowiących
załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego zapytania, bez modyfikacji przez Wykonawcę.
2. Ofertę oraz wszelkie załączniki należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
3. Oferta oraz wszelkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osobę
uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyników postępowania.
5. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert, opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą Wykonawcy lub
jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem (dopuszcza się odcisk
pieczęci) i opisane w następujący sposób:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra
Oferta na
„Świadczenie usług hotelarskich dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury
w Jeleniej Górze w okresie od 25.04.2017r. do 03.05.2017r.”
Znak sprawy: JCK/EU/1.1/2017
Nie otwierać przed dniem 22.03.2017 r. g. 10.30.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
2.
3.
4.

Miejsce: Jeleniogórskie Centrum Kultury ul. 1 Maja 60 – sekretariat p. 110,
Termin: 22.03.2017r. (środa) godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.jck.pl.
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X. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy jest pan Łukasz
Rzemiński, tel. 75 64 23 880 w.31

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
Cena powinna być podana:
a) Cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) Wykonawca poda jedną cenę dla zamówienia wypełniając odpowiednią część w
Formularzu oferty,
c) Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT,
cena brutto,
d) Cena oferty jest stała, niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia,
e) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszym zapytaniu.
f) Dane zawarte w ofercie powinny być jednoznaczne, bez stosowania propozycji
alternatywnych pod rygorem odrzucenia oferty,
g) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczaniu ceny.

XII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY ORAZ ICH ZNACZENIE
1.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria
przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

Lp.

Kryterium

Symbol
kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna ilość
punktów jakie może
otrzymać oferta za
dane kryterium

1.

Cena zaproponowana
Wykonawcę

przez

K1

80 %

80 punktów

2.

Odległość miejsca noclegu od
Centrum Festiwalowego przy
ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej
Górze

K2

20 %

20 punktów

Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:

K = K1 + K2
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2.

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg
następującego wzoru:
- Kryterium 1 (K1): Cena – max 80 punktów:
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali
Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

Cmin
K1 = ––––––– × 80 punktów
Cx
gdzie:
K1 = liczba punktów za kryterium „cena”;
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.
- Kryterium 2 (K2): Odległość – max 20 punktów:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium K2:

K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „Odległość miejsca noclegu
od Centrum Festiwalowego przy ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze”
(w linii prostej według mapy internetowej http://geoportal.jeleniagora.pl)
Ilość punktów za spełnienie kryterium K2 będzie przyznawana w następujący sposób:
a) Miejsce noclegu w odległości nie dalej niż 1000m (w linii prostej według
internetowej http://geoportal.jeleniagora.pl) od Centrum Festiwalowego
ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze - 20 pkt.
b) Miejsce noclegu w odległości nie dalej niż 1500m (w linii prostej według
internetowej http://geoportal.jeleniagora.pl) od Centrum Festiwalowego
ul. Bankowej 28/30 w Jeleniej Górze - 10 pkt.

mapy
przy
mapy
przy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru - uzyskała największą ilość
punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

XIII.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA

1. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres
pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie
internetowej Zamawiającego: www.jck.pl.
2. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego w drodze postępowania
Wykonawcę telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres e-mail.
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XIV.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie
obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XV.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania
Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany
lub uzupełnieniu treści zostanie przekazana Oferentom (e-mail lub pocztą), którzy złożyli
swoje oferty, jak również zostanie opublikowana na stronie Zamawiającego – www.jck.pl
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia negocjacji ceny z Wykonawcą składającym
ofertę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli zaproponowana przez
Wykonawcę cena przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od udzielenia
zamówienia w sytuacji nie osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji.
Wykaz załączników:
Zał nr 1 Formularz oferty.
Zał nr 2 Wzór umowy.
Zał nr 3 Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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