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Transgraniczne ksztalcenie studentów kierunków medycznych/Preshranicni vzdelavani studentu zdravotnickych oboru

Reg. ćislo proj ektu : CZ.l1.3.119 l 0.0/0.0/1 5 005/000005 1

KARKONOS KA PAŃS TWOWA SZńOŁA WVŻSZ.ą
W JELENIEI eÓnza

uL Lwówecka 18 58 - 503 Jelenia Góła, tel. +48 75 645 33 4Ą www.knswie.pl, bogumila.pieczychlebek@kpswjg.pl

Jelenia Góra, 07.03.2018 r.

072-9-TKM120I8

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zapewrrienie usług noclegowych i gastronomicznych

PYTAJĄCY

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższaw Jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra
Tel. (+48) 75 6453 300, fax. (+48) 75 6453 310
Email : reklorat@kpswj g.pl
www.kpswje.pl
NIP: PL 611-21-72-838

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapraszamy do złożenia ofeĘ na zapewnienie usług noclegowych i gastronomicznych w związku z
realizacją projektu Transgraniczne lcształcenie studentów kierunków medycznych. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. 

,

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu noclegu i wyżywienia podczas
stażu dla studentów w terminię: 19-30.03.2018.

Liczbaosób:21

Płatność za21 osób będzie realizowanaprzezparbrera czeskiego projektu, Średnią iWyższąSzkołę
Medyczną w Trutnovie.

l. Ogólne wymagania wobec obiektu:

odpowiadający standardem hotelowi co najmniej 3-gwiazdkowemu w przypadku obiektów
innych niż hotel,

cztero-osobowę złazienkąz pojedynczymiłóżkami dla20 osób; usługa noclegowa musi być
realizowana w jednym obiekcie,

il.
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rozliczęnie zakupu usługi hotelowej i gastronomicznej odbędzie się na podstawie rzeczywistej
liczby noclegów.

2. Wymagania odnośnie usługi gastronomicznej:

]8.03.20]8 - niedziela

1 9. 03. 2 0 ] 8 - poniedziałek

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (budynek nr 1, sala senatu
prry ulicy Lwóweckiej 18)

20,03.2018 - wtorek

2 1 -2 3. 03. 20 1 8 - środa - piqtek

zbożowę typu tortilla, naleśnik, kanapka lub bułka zawierające wędlinę i ser, sałatka, świeży
owoc, jogurt owocowy, niegazowaną wodą mineralną o pojemności 330 ml, sok owocowy 100
% o pojemności 200 ml. Lunch Box'y zostanąpobrane przęzuczestników stażu o godzinie 6.00
z terenu obiekfu noclegowego

24.03,2018 - sobota

zbożowe Ępu tortilla, naleśnik, kanapka lub bułka zawierające wędlinę i ser, sałatka, świeży owoc,
jogurt owocowy, niegazowaną wodą mineralną o pojemności 330 ml, sok owocowy l00 % o pojemności
200 ml. Lunch Box'y zostanąpobrane ptzęz uczestników stazu z terenu obiektu noclegowego

25.03.2018 * niedziela

26-28. 03. 20 ] 8 - poniedziałek - środa

zbożowe Ępu tortilla, naleśnik, kanapka lub bułka zawierające wędlinę i ser, sałatka, świeży
owoc, jogurt owocowy, niegazowaną wodą mineralną o pojemności 330 ml, sok owocowy 100
% o pojemności 200 ml. Lunch Box'y zostanąpobrane przez uczestników stazu o godzinie 6.00
z terenu obiektu noclegowego
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29.03,2018 - całartek

Karkonoskiej Państwowej SzkoĘ Wyższej w Jeleniej Górze (budynek nr 1, sala senatu
przy ulicy Lwóweckiej 18)

Karkonoskiej Państwowej SzkoĘ Wyższej w Jeleniej Górze (budynek nr 1, sala senatu
prry ulicy Lwóweckiej 18)

30.03.20]8 - piqtek

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (budynek nr 1, sala senatu
przy ulicy Lwóweckiej 18)

Karkonoskiej Państwowej SzkoĘ Wyższej w Jeleniej Górze (budynek nr 1, sala senatu przy ulicy
Lwóweckiej 18)

3. Wymagania odnośnie usługi gastronomicznej w dniach 19.03.2018 (dotyczy tylko obiadu) ,
29.03.2018 (dotyczy śniadania i obiadu) oraz 30.03.2018 (doĘcry śniadania i obiadu):

budynek nr l, sala senafu przy ulicy Lwóweckiej l8 (wykonawcazobowiązany będzie do
dowozu obiadu o ustalonej godzinie na miejsce świadczenia usługi)

filiżanęk, spodeczków, szklanek, sztućców, cukiemic, ta|erzy iĘ.) zgodnię zv,rymaganiami menu

jakości produklów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym
zakresie

Wynagrodzenię za dodatkowe usługi świadczone ptzez Wykonawcę w ramach usługi hotelarskiej narzecz
uczestników staźu, w szczególności koszĘ korzystania z bufetu znajdującego się w pokojach hotelowych
(minibar), koszty telekomunikacyjne, koszty pralni, będą ponoszone bezpośrednio ptzęz uczesfirików stazu,
o czym zostanąoni powiadomięni przez Pytającego.

IIII. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY |OBLICZENIA CENY

1. Oferent poda na załączonym formularzu ofertowym cenę brutto zadobę na osobę zpodziałemna
usługę noclegową i gastronomiczną,jako ofertę wykonania przedmiofu zamówienia(zń. nr 1) oraz
menu dlakażdego dnia i rodzaju posiłku.

2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) - cena brutto w tym wyodrębniony podatek VAT, na
załączonym formularzu ofertowym (zał. nr l).

3. Cena musi obejmować wszelkie koszty zwiryane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z
przedmiotem zamówienia.

4. Pytający dokonując czynności oceny ofert dla porównania ofęrt doliczy do ceny ofertowej
podmiotów zagraricznych kwotę naleznego, obcięającego Pytającego z §rtułu rcalizacji umowy,
podatku VAT.
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Transgraniczne kształcenie studentów kierunków medycznych/Preshranicni vzdelavani studentu zdravotnickych oboru
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłanapocztąelektroniczną do pani Bogumiły Pieczychlebek,
bogumila.pieczychlebek@kpswje.pl, do dnia 13 marca 2018 do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpaĘwane.

v. OCENA OFERT

Pytający dokona oceny i porównaniaważmychofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o
następujące kryteria:

l00 % cena

VL DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkolvych informacji udziela pani Bogumiła Pieczychlebek pod numerem telefonu +48 75 6453

3 3 2, adres e- mail : bo gumila.pieczvchlebek@kpswj g.pl.
2. Pytający zastzega sobie możliwość negocjacji z wybranym Wykonawcą, który złoĘł

najkorzystrriejszą ofertę, w zakresie szczegółów wykonania usługi.
3. pytający zastłzega sobie możliwość zmiany godzin wykonania usługi, o której poinformuje

wcześniej Wykonawcę.
4. Płafrrość za 2l osób (obywateli czeskich) będzie realizowana przęz parbrera czeskiego projektu,

Wyższą i Srednią Szkołę Medyczną w Trutnovie. Dane ao faktury: Vyśśi odbomó Skolu
zdravotnickó a Stiedni zdravotnickó śkola, Prochózkova303,541 01 Trutnov.

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiofu zamówienia przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni po otrzymaniu ptzęz Zamańającego
faktury.

6. Zapytanie ofertowe zarrięszczono na stronie: www.kpswjg.pl
7. Pylający zastzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podaniaprzyczyn
8. Plający zasfrzega sobie możliwość podjęoia indywidualnych negocjacji doĘczących ceny z

Wykonawcą, jeżeli zaproponowane przez Wykonawców ceny przehocząkwotę, jaką Pytający może
przęznaczyó na sfinansowanie zamówienia.

Vil. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
l. Informacja o wyborze najkorzysfiriejszej oferty zostanie zartieszczona na stronie intemetowej

karkonoskiej pństwowej szkoły wyższej w Jeleniej Górzę: www.kpswje.pl.
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystriejszej ofeĘ mailowo.

Mw
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Załączniknr t

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy (można użyć pieczęci z danymi):

Imię i nazwisko/nazwa:... ... ...

Adres

.,,,1.;1j1:.|ii:::;i]l,i",:': .:::::aaaaa a:

Ęt§
KPSW

Nr tel....

e-mail:

l. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na zapewnienie usług noclegowych i gastronomicznych w związku z
realizacją projektu Transgraniczne leształcenie studentów kierunków medycznych składamy ofertę na realizację
zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym

2. Oferowana przęznas cenaza realizację zamówienia wynosi:

Cena brutto za usługę noclegową za dobę na 1 osobę.. ,. zl
(słownie:...

Cena netto za uslugę noclegową za dobę na 1 osobę .................. zł

...................)

Cena brutto za usługę gastronomicznąna 1 osobę za dzień 18.03.2018. ......... zł

Cena netto za usługę gastronomiczną na 1 osobę za dzień r8.03.2018.

Cena brutto za usługę gastronomicznąna 1osobę zadzień 19.03.2018,

Cena netto za usługę gastronomiczną na 1 osobę za dzień 19.03.2018.......... .... zł

zł

zł

(słownie

zamie szkania/ s ie dziby :

podatek VAT....... 7o, stanowi kwotę .....zł
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Transgraniczne ksztalcenie studentów kierunków medycznych/Preshranicni vzdelavani studentu zdravotnickych oboru
Cena brutto za usługę gastronomiczną realizowana w terminach 20.03.2018 i 25.03.2018 na jedną osobą za

(słownie:...

Cena netto za usługę gastronomiczną realizowana w terminach 20.03.2018 i 25.03.2018 na jedną osobą za jeden

dzień.....

zł

cena brutto za

oraz26-ż8.03.2018 na 1

usługę gastronomiczną realizowaną terminach ż1-23.03.2018

osobę zat dzień.. zł

(słownie:...

Cena netto za usługę gastronomiczną realizowaną terminach 21-ż3.03.ż018

oraz26-28.03.2018 na 1 osobę zal dzień..

Cena brutto za usługę gastronomicznąna 1 osobę za dzień24.03.ż018.

(słownie:...

Cena netto za usługę gastronomicznąna 1 osobę zadzień 24.03.2018. .......... zł

(słownie ...........)

podatekvAT.......7o, stanowi kwotę .................zł

Cena brutto za usługę gastronomicznąnz 1 osobę zadzień 29.03.2018. ......... zł

Cena netto za usługę gastronomiczną na 1 osobę za dzień ż9.03.2018. .......... zł

Cena brutto za usługę gastronomicznąnz 1 osobę za dzień 30.03.20l8

Cena netto za usługę gastronomiczną na 1 osobę za dzień 30.03.2018. ........ zł

zl

zl
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawaĘmi w Zatrrytaniu ofertowym i uznajemy się za
związanymi określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Akceptuj emy Zapytanie ofertowe
wtaz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na zapffania oraz zmianami lub
uzupełnieniami dokonanymi przez Pytającego przed upływem terminu składania ofert,
Zobowiązujemy się wykonaó zamówienie w terminie wymaganym ptzezPytającego.

Data Podpis oferenta lub osoby reprezentującej oferenta

3.

4,


