
Poznań, 14 lutego 2017 r.  

ZAMAWIAJĄCY  

Estrada Poznańska, 

ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań, 

NIP: 777-00-02-010; Regon: 000279730. 

Telefon/faks: 061 852 88 33 

e-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na wykonanie usługi społecznej (według procedury określonej w art. 

138o ustawy Prawo zamówień publicznych) – w przedmiocie 

świadczenia usługi hotelowej. 

 

1. Wykonanie usługi hotelowej (nocleg + śniadanie) nastąpi w dniach od 6 do 14 

lipca 2017 r.  

 

2. Miejsce i termin składania ofert: 

Prosimy o złożenie pisemnej oferty - podpisanej przez osoby do tej czynności 

uprawnione lub umocowane, dnia 20 lutego 2017 r. do godziny 12:30. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferty należy składać na adres: ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań – sekretariat. 

3. Oferta winna zawierać co najmniej informacje dotyczące nazwy i miejsca 

położenia hotelu, posiadanej liczby gwiazdek oraz ceny jednostkowej za 

pokój jednoosobowy w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym za dobę wraz 

ze śniadaniem oraz ceny jednostkowej za pokój dwuosobowy w hotelu co 

najmniej 3 gwiazdkowym za dobę wraz ze śniadaniem, zgodnie z 

zakresem i wymaganiami opisanymi w pkt 4 - poniżej. 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:  

- wykonania usługi hotelowej wraz ze śniadaniem w hotelu co najmniej 3 

gwiazdkowym, w terminie pomiędzy 6 a 14 lipca 2017 r. dla około 100 osób, w tym 

około 80 pokoi jednoosobowych i około 10 pokoi dwuosobowych. 

 

Rezerwacja przez Zamawiającego pokoi dla około 100 osób w podanym terminie nie 

oznacza rezerwacji ciągłej przez 8 dób dla 100 osób, lecz zagwarantowanie przez 

wykonawcę usługi hotelowej rezerwacji pokoi dla około 100 osób pomiędzy 

wskazanymi dniami (średnie obłożenie pokoi to około 12 osób dziennie, przy czym 

zamawiający nie gwarantuje równomiernego wykorzystania pokoi każdego dnia).  

 

Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą wykonania usługi hotelowej w jednym lub 

kilka hotelach przy zachowaniu pozostałych wymagań opisanych w niniejszym 

ogłoszeniu o zamówieniu. 



 

- Zamawiający wymaga, ażeby hotel / hotele znajdowały się w następującej 

lokalizacji – rejon ścisłego centrum Poznania – od wschodu kończąc na linii rzeki 

Warty, od zachodu kończąc na linii ul. Roosevelta i Pułaskiego, na południu kończąc 

na linii ul. Królowej Jadwigi, na północy kończąc na linii ul. Solnej. 

  

 

- Zamawiający przewiduje możliwość odwołania rezerwacji bez ponoszenia 

jakichkolwiek kosztów, na poniższych zasadach: 

 

- do 100 % rezerwacji w terminie do 1 maja 2017 r., 

- do 50 % rezerwacji w terminie do 1 czerwca 2017 r., 

- do 30 % rezerwacji w terminie do 1 lipca 2017 r.  

 

5. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: 

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest:  

p. Piotr Maciantowicz, e-mail: p.maciantowicz@estrada.poznan.pl   

 

6. Kryteria oceny i wyboru oferty: 

1) Kryterium wyboru oferty jest cena: 100%. 

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania 

zamówienia. 

 

 

7. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia: 

 

1) Informację o udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej informację o tym fakcie. 

 

 

8. Płatności 

Płatność za wykonane zamówienie – nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

                  

------------------------------ 

Podpis Kierownika Zamawiającego 

 


