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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice  
wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice 
pod nr RIK/K-ce/KMO-IK/16/16 
tel.: + 48 32 609 03 11 
godziny pracy: 08:00 – 16:00  
adres strony internetowej: www.miasto-ogrodow.eu  
e-mail:  zamowienia@miasto-ogrodow.eu  
 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

1) Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym w odpowiedzi  
na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach procedury określonej przez Zamawiającego 
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

3) Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 138 g ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. poniżej 
750 000 euro.  

4) W zakresie nieuregulowanym niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają właściwe przepisy 
ustawy Pzp. 

5) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert dokonać zmiany treści ogłoszenia lub 
zmiany innych dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia. Stosowną informację  
o zmianie, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie. 

6) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców: 
a. którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełniania tych 
warunków, pomimo wezwania, o którym mowa w pkt 5 ppkt 7) ogłoszenia.  

b. którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji.  
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

7) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli: 
a. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, a także treści załączników  

do ogłoszenia, jeżeli zostały przewidziane (w szczególności treści opisu przedmiotu 
zamówienia);  

b. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  
c. zawiera błędy w obliczeniu ceny (dotyczy to w szczególności przyjęcia błędnej stawki 

podatku VAT);  
d. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia  
o zamówieniu, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;  

e. jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

f. zawiera rażąco niską cenę (lub koszt) w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
g. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

mailto:zamowienia@miasto-ogrodow.eu
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3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelowych w dniach 10.11.-19.11.2018 r. w hotelu 
w centrum miasta Katowice, w odległości maksymalnie 2 km (dotyczy części 1-6) oraz w odległości 
maksymalnie 1 km (dotyczy części nr 7) od Teatru Śląskiego w Katowicach oraz siedziby 
Zamawiającego, w kategorii minimum 4 gwiazdki, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów,  
w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla 
osób wskazanych przez Zamawiającego, z podziałem na następujące części: 

Część 1: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 13.11-
15.11.2018 r.  
 
Część 2: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 11.11-
14.11.2018 r.  
 
Część 3: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 14.11-
16.11.2018 r.  
 
Część 4: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 15.11-
17.11.2018 r.  
 
Część 5: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 09.11-
14.11.2018 r.  
 
Część 6: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 10.11-
19.11.2018 r.  
 
Część 7: świadczenie usług hotelowych w pokojach jednoosobowych oraz jednoosobowych  
o podwyższonym standardzie w terminie 12.11-19.11.2018 r.  
 
 

1) Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części zawiera załącznik nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia. 

2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę w ramach każdej z wyżej wymienionych części.  
3) Nazwy i kody CPV:  

55110000-4 – Hotelarskie usługi noclegowe.  
4) Miejsce realizacji zamówienia: Katowice. 
5) Podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia  

z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania firmy 
podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza 
powierzyć podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie 
samodzielnie.  

4. Warunki udziału w postępowaniu  

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków udziału w postępowaniu.  

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą.  
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1) Pełnomocnictwo  - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy 
pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest osobą 
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i złożenia oferty w postępowaniu na podstawie 
aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. prowadzonego przez sąd rejestru handlowego, 
rejestru spółdzielni lub rejestru przedsiębiorstw państwowych albo odpisu z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej), wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne 
pełnomocnictwo dla tej osoby/ób wystawione przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do 
oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów, 
pełnomocnictw albo złożyli dokumenty, oświadczenia, zawierające błędy lub złożyli wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia 
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełniania dokumentów, o których mowa powyżej  
w formie faksu lub w formie elektronicznej. 

3) Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert, a ponadto dokonuje poprawienia oczywistych omyłek pisarskich  
i rachunkowych w złożonych ofertach oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty  
z treścią ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – 
informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej  

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert:  

Cena – 100 % 

 

Zasady przyznawania punktów w kryterium cena (C):  

Cena – oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości zamówienia. Cena wskazana w formularzu 
oferty oceniana będzie w następujący sposób: 

 

  najniższa cena występująca w ofertach x 100 
C =  -----------------------------------------------------------   x 100 % 

cena wskazana w rozpatrywanej ofercie  
 

Maksymalna ilość punktów do zyskania w powyższym kryterium : 100 pkt.  

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert. Termin składania i otwarcia ofert 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdej z części niniejszego 
postępowania.  

2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie  
z przepisami prawa oraz warunkami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu, wraz z podaniem 
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ceny netto za roboczogodzinę, ceny brutto obliczonej na potrzeby oceny i porównania ofert, 
a także terminu i warunków realizacji zamówienia. 

3) Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane w toku postępowania winny być podpisane przez 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą 
reprezentacji Wykonawcy. 

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. konsorcja, 
spółki cywilne) – należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego.  

5) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej 
podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny 
opatrzony pieczęcią imienną).  

6) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie i opatrzonej następującym 
opisem: 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

OFERTA W POSTĘPOWANIU NR ZP-15/US/2018 
 

Usługa hotelowa podczas Festiwalu  
Sztuki Reżyserskiej Interpretacje  

 
Nie otwierać przed dniem 16.10.2018 r., godz. 12:15 

 

7) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, Sekretariat, pok. nr 403, IV 
piętro, w terminie do 16.10.2018 r. do godz. 12:00. 

8) W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia będzie decydowała tylko  
i wyłącznie data wpływu do Zamawiającego. 

9) W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie składania ofert, Zamawiający 
niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

10) Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Oświadczenie o wprowadzonych zmianach lub o wycofaniu oferty musi zostać doręczone 
Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania 
ofert. Zarówno zmiana oferty jak i jej wycofanie musi zostać złożone w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu oferty tzn. w odpowiednio opisanej kopercie (paczce) wraz  
z dopiskiem odpowiednio „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”. W przypadku złożenia 
kilku „ZMIAN OFERTY” kopertę (paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem 
„ZMIANA OFERTY nr .....”. „Każda ze zmian oferty zostanie otwarta w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie otwarcia ofert, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany. Zarówno czynności zmiany oferty jak i jej wycofania może dokonać wyłącznie osoba 
upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wraz z oświadczeniem  
o wycofaniu lub o zmianie oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowny dokument 
rejestrowy, z którego wynikać będzie upoważnienie osoby składającej oświadczenie o wycofaniu 
lub o zmianie oferty do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli oświadczenie składa pełnomocnik, 
wymagane będzie również złożenie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

11) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie. 
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12) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, plac 
Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice, Sekretariat, pok. nr 403, IV piętro. 

13) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia. 

8. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) Szczegółowy sposób przedstawienia ceny zawiera formularz ofertowy (załącznik nr 2 do 
Ogłoszenia). Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty poniesione w celu należytego i pełnego 
wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszego 
Ogłoszenia, a w szczególności powinna zawierać koszt noclegu, śniadania – jeżeli dotyczy, 
a także koszty ogólne, w tym: wszelkie podatki, opłaty i elementy ryzyka związane z realizacją 
zamówienia, ewentualny zysk Wykonawcy oraz podatek VAT w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami. 

2) Ocenie będzie podlegała cena oferty brutto. W przypadku Wykonawcy niebędącego 
podatnikiem podatku VAT, ocenie będzie podlegała ostateczna cena podana w ofercie, 
zawierająca wszystkie elementy cenotwórcze. W przypadku gdy umowa z Wykonawcą prowadzi 
lub będzie prowadzić po stronie Zamawiającego do powstania obowiązku poniesienia 
dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, należy uwzględnić również wysokość 
tych kosztów. 

3) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu (odpowiednie zastosowanie znajdą 
przepisy art. 90 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy Pzp. 

4) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 
5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
6) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego 

zaokrąglania, tj. „5” na 3. miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę, a poniżej „5” – 
zaokrąglenie w dół.  

7) Ceny jednostkowe podane w ofercie nie ulegną zwiększeniu i nie będą podlegały waloryzacji  
w okresie trwania umowy.  

8) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty Zamawiający dolicza  
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych wskazanych  
w ofercie Wykonawcy.  

  

 

9. Wybór oferty najkorzystniejszej, zawarcie umowy  

1) Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryterium oceny ofert 
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu.  

2) Każdy z Wykonawców, którzy złożyli oferty, zostanie niezwłocznie zawiadomiony o: 
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresu Wykonawcy, którego ofertę wybrano (jeżeli 
jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy), uzasadnienia jej wyboru oraz nazw 
(firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów Wykonawców, 
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którzy złożyli oferty, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łącznej punktacji),  

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (z podaniem uzasadnienia),  
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (z podaniem uzasadnienia),  
d. ewentualnym unieważnieniu postępowania. 

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której 
mowa w pkt a) powyżej na swojej stronie internetowej. 

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania,  
o których mowa pkt 6).  

5) Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej 
informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia 
Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o nieudzieleniu 
zamówienia.  

6) Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli: 
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  

c. postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, powodującą sytuację,  
w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 
niepodlegającej unieważnieniu,  

d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

7) Wykonawca może poinformować Zamawiającego w trakcie trwania postępowania o czynności 
Zamawiającego niezgodnej z postanowieniami niniejszej instrukcji, zasadami opisanymi w art. 
138o ustawy Pzp czy innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności. 
Na czynności podjęte w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie w rozumieniu 
przepisów rozdziału VI ustawy Pzp. 

 
10. Wykaz załączników  

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1,  

Oferta – załącznik nr 2. 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Część 1: świadczenie usług hotelowych w pokojach jednoosobowych i dwuosobowych  
w terminie 13.11-15.11.2018 r. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach) w hotelu w kategorii minimum 4 gwiazdki,  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 

 
 

Planowany harmonogram noclegów:  
 

Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

13.11.2018 r. 14.11.2018 r. 1 3 Single 

13.11.2018 r. 14.11.2018 r. 1 3 Double 

13.11.2018 r. 15.11.2018 r. 2 1 Single 

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymaga, aby hotel znajdował się na terenie miasta Katowice. Wykonawca zobowiązany 
jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości 
nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową.  

 
 
Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. 

 
 

Część 2: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 11.11-
14.11.2018 r.  
 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach) w hotelu w kategorii minimum 4 gwiazdki,  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 

 
 

Planowany harmonogram noclegów:  
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Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

11.11.2018 r. 14.11.2018 r. 3 7 Single 

11.11.2018 r. 14.11.2018 r. 3 4 Double 

12.11.2018 r. 14.11.2018 r. 2 2 Double 

12.11.2018 r. 14.11.2018 r. 2 22 Single  

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymagał, aby hotel znajdował się na terenie miasta Katowice. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości 
nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową. 

 
 
Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. 
 
 
Część 3: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 14.11-
16.11.2018 r. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach) w hotelu w kategorii minimum 4 gwiazdki,  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 

 
 

Planowany harmonogram noclegów:  
 

Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

14.11.2018 r. 16.11.2018 r. 2 18 Single 

14.11.2018 r. 16.11.2018 r. 2 5 Double 

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymagał, aby hotel znajdował się na terenie miasta Katowice. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. Zamawiający zastrzega 
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sobie możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości 
nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową. 
 
Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. 
 
 
Część 4: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 15.11-
17.11.2018 r.  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach) w hotelu w kategorii minimum 4 gwiazdki,  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 

 
 

Planowany harmonogram noclegów:  
 

Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

15.11.2018 r. 17.11.2018 r. 2 4 Single 

15.11.2018 r. 17.11.2018 r. 2 5 Double 

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymagał, aby hotel znajdował się na terenie miasta Katowice. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości 
nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową. 

 
 
Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. 
 

 
Część 5: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 09.11-
14.11.2018 r.  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach) w hotelu w kategorii minimum 4 gwiazdki,  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 
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Planowany harmonogram noclegów:  

 

Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

10.11.2018 r. 13.11.2018 r. 3 2 Double  

10.11.2018 r. 13.11.2018 r. 3 23 Single 

7.11.2018 r. 14.11.2018 r. 7 6 Single  

09.11.2018 r. 13.11.2018 r. 4 3 Single  

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymagał, aby hotel znajdował się na terenie miasta Katowice. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. 

 
 
Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi 
o wartości nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową. 

 
 

 
Część 6: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 10.11-
19.11.2018 r.  
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych i dwuosobowych pokojach) w hotelu w kategorii minimum 4 gwiazdki,  
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.  
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  
(t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez Zamawiającego. 

 
 

Planowany harmonogram noclegów:  
 

Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

10.11.2018 r. 13.11.2018 r. 3 7 Single   

11.11.2018 r. 13.11.2018 r. 2 9 Single 

15.11.2018 r. 19.11.2018 r. 4 8 Single  
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17.11.2018 r. 19.11.2018 r. 2 16 Single  

17.11.2018 r. 19.11.2018 r. 2 1 Double 

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymagał, aby hotel znajdował się na terenie miasta Katowice. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość zawarcia aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości 
nieprzekraczającej łącznie 10% wartości zamówienia określonej umową. 

 
 
Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. 

 
 
Część 7: świadczenie usług hotelowych w pokojach jedno i dwuosobowych w terminie 12.11-
19.11.2018 r.  
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelarskich (noclegów wraz ze śniadaniami  
w jednoosobowych pokojach, w tym o podwyższonym standardzie) w hotelu w kategorii minimum  
4 gwiazdki, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 
2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 
hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2006 r. , Nr 22, poz. 169 z późn. zm.), dla osób wskazanych przez 
Zamawiającego. 

 
 

Planowany harmonogram noclegów:  
 

Check-in Check-out Ilość nocy Ilość pokoi Type 

12.11.2018 r. 19.11.2018 r. 7 18 Single   

12.11.2018 r. 19.11.2018 r. 7 2 
Single o 

podwyższonym 
standardzie  

 
 

Doba hotelowa musi rozpoczynać się nie później niż o godz. 15:00 i kończyć się nie wcześniej niż  
w dniu wyjazdu gości o godz. 11:00. W hotelu musi znajdować się bezpłatny dostęp do Internetu. 
Zamawiający wymagał, aby hotel znajdował się w centrum miasta Katowice, w odległości maksimum 
1 km od Teatru Śląskiego oraz siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
nocleg gościom Zamawiającego w jednym hotelu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia 
aneksu do umowy, na mocy którego zamówi dodatkowe noclegi o wartości nieprzekraczającej łącznie 
10% wartości zamówienia określonej umową. 
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Wskazana w tabeli liczba noclegów ma charakter planowany i może ulec zmianie. Na 7 dni przed 
rozpoczęciem świadczenia usługi w terminie określonym w tabeli Zamawiający przekaże wykonawcy 
zamówienie określające dokładną liczbę i terminy noclegów oraz listę osobową gości. 
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załącznik nr 2  do Ogłoszenia 

 
 
Zamawiający:  
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  
plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice 

 

 
OFERTA 

 
Wykonawca:  

................................................................................................................................................................................ 

ulica: ..................................................................................... kod i miejscowość:................................................... 

województwo: ............................................ NIP:.................................. REGON:...................................................... 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż podany powyżej): …………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym: .................................................................................. 

nr telefonu: ..................................... e-mail: ………………………………………….…………………………………………………………… 
 

 
 

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu nr ZP-15/US/2018 
prowadzonym w trybie zamówienia na usługę społeczną na świadczenie usług w ramach zadania p.n.: 

„Usługa hotelowa podczas Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje” 
 
 

składam/y następującą ofertę: 

 

OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 

 
 

Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 

 
Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  
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Lp. Ilość pokoi Type Ilość noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) 

brutto 

1 4 Single 3 
 

2 3 Double 1 
 

 
1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 

………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

  

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 

 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 

 
……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 

 
Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  

 

Lp. Ilość pokoi Type Ilość noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) 

brutto 

1 29 Single 5 
 

2 6 Double 3 
 

 
1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 

………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 
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nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

  

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 

 

OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 3 

 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 
 

……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 
 

Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  

 

Lp. Ilość pokoi Type 
Ilość 

noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) 

brutto 

1 18 Single 2 
 

2 5 Double 2  

 

 
1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 

………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
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miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

  

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 4 

 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 
 

……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 
 

Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  

 

Lp. Ilość pokoi Type 
Ilość 

noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) brutto  

 

1 4 Single 2  

2 5 Double 2  

 
1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 

………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 
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5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

  

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5 

 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 
 

……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 
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Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  

 

Lp. Ilość pokoi Type 
Ilość 

noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) brutto 

1 32 Single 14 
 

2 2 Double 3 
 

1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 
………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

  

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 
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OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 6 

 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 
 

……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 
 

Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  

 

Lp. Ilość pokoi Type 
Ilość 

noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) brutto 

1 40 Single 11 
 

2 2 Double 1 
 

 
 

1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 
………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 
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nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 

OFERTA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 7 

 
Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i na zasadach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za następującym wynagrodzeniem: 
 

……………………………..…………………PLN brutto, słownie: …………………………………….………………………….. 
 

Powyższa cena jest sumą cen jednostkowych podanych w tabeli poniżej.  

 

Lp. Ilość pokoi Type 
Ilość 

noclegów 
Cena za dobę (1 nocleg) brutto 

1 18 Single 7 
 

2 2 
Single o 

podwyższonym 
standardzie 

7 
 

 
 

1. Oświadczam/y że zakwaterowanie nastąpi w hotelu co najmniej czterogwiazdkowym w Katowicach, tj.: 
………………………………………………………………………..……………………………………………… (nazwa i adres hotelu), 
liczba gwiazdek: ………………………………..   

2. Ceny określone w pkt 1 obejmują wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Akceptuję/emy warunki płatności podane we wzorze umowy. 

4. Termin związania ofertą: 30 dni. 

5. Zobowiązuje/my się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  
na warunkach określonych w ogłoszeniu i niniejszej ofercie. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem, w pełni akceptuje jego treść, nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuje się spełnić 
wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w ogłoszeniu.  

7. Znając treść przepisu art. 297 § 1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, 
od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie 
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, 
poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 
finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5” oświadczam, iż złożone przeze mnie dane oraz informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 
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8. Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (właściwe zaznaczyć). 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 
lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca zakreśla opcję „NIE DOTYCZY”). 

9. Wraz z niniejszą ofertą składamy: 

nazwa i numer dokumentu      nr strony 

…………………………………………………………………………..   ………………………………………….. 

 

............................................................................................. 

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci imiennej osoby 

upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy 

 


