
  

 
 

Projekt pod nazwą „Wdrożenie programu rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze z 
wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
  
 

DAT-2601-10/18       Jelenia Góra, 15.03.2018 r. 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze z siedzibą przy                              

ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.                    
„Zapewnienie usługi hotelowej oraz gastronomicznej na potrzeby spotkania PWSZ 
wdrażających MCSM” realizowane w ramach Projektu pn „Wdro żenie programu 
rozwojowego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze                       
z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru 
zdrowia Działanie nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 
I.  ZAMAWIAJ ĄCY 
 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze  
ul. Lwówecka 18  
58-503 Jelenia Góra  
NIP: 611-21-72-838 
REGON: 230480619 
tel. 075 6453300 
fax: 075 6453310 
strona internetowa: www.kpswjg.pl 
 
II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

 
1. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze planuje w terminie 24-25 maja 

2018r. przeprowadzić spotkanie-warsztaty Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.       
W związku z powyższym przedmiotem zamówienia jest usługa dla 30 osób polegająca na:  
1) zapewnieniu jednego noclegu w terminie 24/25.05.2018r.  

- wymagany standard hotelu przynajmniej 3* ze śniadaniem, z dostępem w dniu 
24.05.2018r. do sali konferencyjnej dla 30 osób. Pokoje 1-osobowe – 14 pokoi oraz 
pokoje 2-osobowe – 8 pokoi. 

2) zapewnieniu wyżywienia w terminie 24.05.2018r. 
- wymagane jest zapewnienie uczestnikom spotkania obiadu (zupa oraz drugie danie, 
napoje, deser), uroczystej kolacji (zimna płyta, danie ciepłe, napoje gorące, ciasto itp) 
oraz przerwy kawowej w trakcie spotkania (kawa oraz herbata wraz z dodatkami, woda, 
drobne słone lub słodkie przekąski). 
W przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników spotkania faktu bycia 
wegetarianinem, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Zamawiający 
zgłosi Wykonawcy liczbę obiadów wegetariańskich.  
 
Wymagane jest załączenie do oferty proponowanego menu. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość negocjacji w zakresie zaproponowanego menu. 



  

 
 
 
 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

 
3. Wymagane położenie hotelu: miasto Jelenia Góra lub miejscowości oddalone maksymalnie 

do 30 km od Jeleniej Góry. Liczba osób: 30. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany/anulowania terminu wykonania usługi 

najpóźniej na 3 dni przed wskazanym terminem.  
 

5. Wynagrodzenie za dodatkowe usługi świadczone przez Wykonawcę w ramach usługi 
hotelarskiej na rzecz uczestników spotkania, w szczególności koszty korzystania z bufetu 
znajdującego się w pokojach hotelowych (minibar), koszty telekomunikacyjne, koszty 
pralni, będą ponoszone bezpośrednio przez uczestników spotkania, o czym zostaną oni 
powiadomieni przez Zamawiającego. 

 
III.  WARUNKI  UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki: 
1) Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
2) Zapewnią realizację zamówienia  w postaci noclegów i wyżywienia dla 30 osób w terminie 

24-25.05.2018r. w mieście Jelenia Góra lub w miejscowości oddalonej maksymalnie do 
30km od miasta Jelenia Góra, przy czym zamówienie zrealizowane będzie obiekcie, który 
posiada standard co najmniej trzech gwiazdek. 

3) Nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
     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 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% udziałów lub akcji;  
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika;  
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa drugiego stopnia lub 
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli;  
− pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 
 
IV.  DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży 
oświadczenia będące częścią Formularza ofertowego  – załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego). 

 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY i OBLICZENIA CENY 

 
1. Oferent poda na załączonym formularzu ofertowym łączną cenę brutto za wykonanie całej 

usługi brutto z podziałem na usługę noclegową (w tym na jedną osobę), za usługę  
 



  

 
 
gastronomiczną – przerwa kawowa (w tym na jedną osobę) oraz za usługę gastronomiczną – 
obiad i kolacja (w tym na jedna osobę) . 

2. Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) – cena brutto w tym wyodrębniony podatek 
VAT, na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

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

4. Do oferty należy dołączyć: 
a. pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy) 
b. propozycję menu posiłków i serwisu kawowego 

 
VI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwóweckiej 18 w Jeleniej Górze 
budynek Rektoratu pok. nr 14  (w kopercie z numerem postępowania) lub przesłać w wersji 
elektronicznej na adres mailowy: joanna.sztando@kpswjg.pl do dnia 23.03.2018r. do 
godziny 10:00. Decyduje termin wpływu oferty. Oferty niekompletne, przesłane po terminie 
lub pod inne niż wskazane adresy nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 

2. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty. 
 

VII.  OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny i porównania ważnych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej 
w oparciu o następujące kryteria: 
100 % cena 

 
VIII.  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze: www.kpswjg.pl. 
2. Wykonawcy zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty mailowo. 

 
IX.  DODATKOWE INFORMACJE 

1. Osobą do kontaktu jest Pani Joanna Sztando nr telefonu +48 75 6453 318, adres e- mail: 
joanna.sztando@kpswjg.pl. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu zamówienia przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni po otrzymaniu 
przez Zamawiającego faktury. 

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

 
Do zapytania ofertowego dołączono: 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 

 

 

 

 



  

 


