Polkowickie Centrum Animacji
ul. Skalników 4
59-100 Polkowice

Polkowice, dnia 28 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą w Polkowicach 59-100, ul. Skalników 4
zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
Sukcesywne świadczenie usług noclegowych na potrzeby Polkowickiego
Centrum Animacji
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych na potrzeby Polkowickiego
Centrum Animacji w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w pokojach jedno, dwu
lub trzyosobowych w hotelu/pensjonacie spełniającym następujące warunki:
a) lokalizacja do 25 km od Polkowic,
b) standard noclegów co najmniej hotelu trzygwiazdkowego,
c) śniadanie w cenie noclegu,
d) rozpoczęcie doby hotelowej w godzinach 12:00-14:00,
e) zakończenie doby hotelowej w godzinach 10:00-12:00,
f) bezpłatny parking strzeżony przy hotelu,
g) inne świadczenia, które hotel proponuje klientom indywidualnym.
2. Zamawiający sukcesywnie będzie dostarczał Wykonawcy wykaz terminów rezerwacji
(faksem lub pocztą elektroniczną), w którym określone zostaną następujące dane:
a) liczba i rodzaj zamawianych pokoi,
b) ilość miejsc noclegowych,
c) termin udostępnienia i zwolnienia pokoi.
3. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto z uwzględnieniem podziału na:
a) cenę za pokój jednoosobowy,
b) cenę za pokój dwuosobowy
c) cenę za pokój trzyosobowy.
4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto.
Zamawiający informuje, że ostateczną cenę oferty ustala się jako sumę następujących
czynników: cenę za pokój jedno/dwu/trzyosobowy przedstawioną przez oferenta +
szacowany koszt transportu z Polkowic.
5. Oferty należy składać:
w terminie do 15.12.2017 r. pocztą elektroniczną na adres: zenon.czub@pca.pl
lub pocztą tradycyjną na adres: Polkowickie Centrum Animacji, 59-100 Polkowice,
ul. Skalników 4.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest pisemna akceptacja treści umowy
/załącznik do zapytania ofertowego/.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę
i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłana podmiotom, które
przedstawiły oferty w ramach niniejszego zaproszenia.
Wybrany oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie do
28.12.2017 r.
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania udziela: Zenon Czub tel. 76 746-88-28.

