
 

 

ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 07.12.2021 

 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizacji umowy związanej z pełnieniem funkcji partnera 

strategicznego XI Światowego Forum Miejskiego, finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach 

dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr 1/WUF11/DSR/2021 z dnia 21 września 2021 r. 

pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej  a Instytutem Rozwoju Miast i Regionów, zaprasza do 

składania ofert na realizację usługi hotelowej w Chorzowie w dniach 25.06-01.07.2022 r., zgodnie z 

przyjętymi poniżej kryteriami oraz specyfikacją.  

 

Kryteria wstępne zamówienia (obowiązkowe do spełnienia przed złożeniem oferty): 

− lokalizacja maksymalnie 600 m od przystanku autobusowego lub tramwajowego, z którego jest 

bezpośredni dojazd do centrum Katowic (tj. okolice Spodka lub dworca PKP), 

− hotel powinien spełniać normy obiektów hotelowych dla 3 lub 4 gwiazdek, 

− zaoferowana cena pokoju 1 os. powinna uwzględniać śniadanie,  

− obiekt powinien posiadać miejsca parkingowe z możliwością domówienia na podstawie 

zgłoszonego zapotrzebowania w późniejszym terminie. 

 

Specyfikacja zamówienia: 

L.P. DATA LICZBA POKOI 1 OS. 

1 25-26.06.22 15 

2 26-27.06.22 25 

3 27-28.06.22 25 

 4 28-29.06.22 25 

5 29-30.06.22 25 

6 30.06-01.07.22 15 

 

Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi, tj. kwota netto i brutto za dobę hotelową, na wzorze 

formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  

 

Zamawiający na podstawie przyjętego kryterium wyboru, tj.: 100% cena 

liczba punktów = łączna cena brutto najniższa za całość zamówienia/łączna cena brutto za całość 

zamówienia oferta badana x 100 

 

wybierze najkorzystniejszą ofertę, która w wyniku oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów. Przyznane 

punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Oferty nie spełniające wymogów zapytania, w 

tym przyjętych kryteriów wstępnych, będą podlegały odrzuceniu. Z wybranym Wykonawcą podpisana 

zostanie umowa na realizację zamówienia, na wzorze przesłanym przez Wykonawcę. Przesłany wzór umowy 

podlega akceptacji i możliwości wniesienia uwag przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość 

zmiany wartości zamówienia o maksymalnie +/- 20% (do 14 dni od dnia realizacji usługi, zmniejszenie 

zamówienia będzie bezkosztowe). 

 

Prosimy o przesyłanie ofert na wskazany adres e-mail do dnia 13 grudnia 2021 r. godz. 12.00 

 



 

 

Osoby do kontaktu:  

Katarzyna Kudłacz – (+48) 603-692-352, e-mail: kkudlacz@irmir.pl,  

Karolina Piech – (+48) 888-311-309, e-mail: kpiech@irmir.pl 
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FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.12.2021 r. dotyczącego usługi 

hotelowej w Chorzowie w dniach 25.06-01.07.2022 r., składamy poniższą ofertę: 

 

W imieniu Wykonawcy ………………………………………………………………… 

z siedzibą w ………………… przy ulicy ………………….… 

NIP………………………         REGON…………………………………… 

tel. ................................................nr faksu ………………...………….., e-mail:..………..……........... 

oświadczam, co następuje: 

 

1. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: 

……………………………zł netto 

(słownie:…………………………………………………………………………………) Do 

w/w kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT  w wysokości 

…………………………….zł (słownie:………………………………………………) 

Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wyniesie: 

………………………….zł brutto (słownie: ………………………………………………..) 

Lp
. 

Specyfikacja 
przedmiotu 
zamówienia 

Cena netto za 1 pokój 
(w zł) 

 
Liczba 

Cena 
netto 
(w zł) 

(C x D) 

Podatek 
VAT 
(w zł) 

Cena 
brutto 
(w zł) 
(E+ F) 

A B C D E F G 

1 
Usługa noclegowa w 

dniach 25-26.06.22 

 
15  

 
 

2 
Usługa noclegowa w 

dniach 26-27.06.22 

 
25  

 
 

3 
Usługa noclegowa w 

dniach 27-28.06.22 

 
25  

 
 

4. 
Usługa noclegowa w 

dniach 28-29.06.22 

 
25  

 
 

5. 
Usługa noclegowa w 

dniach 29-30.06.22 

 
25  

 
 

6.  
Usługa noclegowa w 

dniach 30.06-01.07.22 

 
15  

 
 

OGÓŁEM (poz. 1-6):     

 



 

 

2. Oświadczam/Oświadczamy, że określone w pkt. 1 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zapytania nie będzie 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w pkt. 1. 

 

3. Całość zamówienia zostanie wykonana w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj.  do 

01.07.2022 r.  

 

4. Uważam się za związaną/-ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty 

przesłania ofert. 

 

5. Możliwe zwiększenie zamówienia o maksymalnie w 20% sumy zamówienia będzie rozliczone w 

cenach jednostkowych zaproponowanych w formularzu ofertowym. Do 14 dni od dnia 

rozpoczęcia realizacji usługi, Zamawiający ma prawo zmniejszyć zamówienie o maksymalnie 

20% sumy zamówienia bezkosztowo, co zostanie zawarte w podpisanej między stronami 

umowie. 

 

6. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zaproponowania wzoru umowy, na 

którym Zamawiający przed podpisaniem ma prawo wnieść swoje uwagi.   

7. Ponadto oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert 

i nie wnoszę/nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje 

do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

 

 

……………………………………………………….........  ………………………………………………………......... 
(miejsce i data)  (Pieczęć i podpis osoby(-ób) uprawnionej(-ych) do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
 

  

 


