Toruń, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr

27 .O7

.2OI7

r.

!2Ot7

Fundacja Biuro Kultury, ul. św.Ducha 2a/2,87 - 100 Toruń, NlP: 956 21] 29 17 zaprasza do składania
ofert cenowych na usługę noclegową ze śniadaniem w hotelu jednogwiazdkowym, w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia ].9 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, połozonym w obrębie
Starego Miasta w Toruniu lub w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, w ramach
o rga n iza cj i 15. M iędzyna rodowego Festiwa u F mowego Tof ifest.
i l

l

l.

opis przedmiotu zamówienia.

].. Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa ze śniadaniem w hotelu jednogwiazdkowym
połozonym w obrębie Starego Miasta w Toruniu lub w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w
Toruniu, w terminie 16-30.10.2017 r., z przeznaczeniem dla gości,współpracowników oraz obsługi
tech n icznej 1-5. M iędzyna rodowego Festiwa u F mowego Tofifest,
l

i l

zakres przedmiotu zamówienia obeimuie:
- llośćnoclegów w hotelu o standardzie jednogwiazdkowym, w następującej konfiguracji:
* 70 pokojonocy w pokojach jednoosobowych
* 30 pokojonocy w pokojach dwuosobowych

- W cenie pokoju zawarte powinno być śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (nabiał, wędliny,
warzywa, pieczywo, napoje zimne igorące)- codziennie w dniach zakwaterowania danej osoby;
-

W cenie pokoju zawarta powinna być mozliwośćkorzystania z parkingu hotelowego;

- Przedstawiona oferta musi dotyczyć zakwaterowania w obrębie Starego Miasta lub w promieniu

1

km od Starego Miasta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie mozliwośćniewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych. Rozliczenie
zakupu usługi hotelowej odbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby noclegów.
Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofert w ramach współpracy barterowej.
2. Wykonawca przedstawi warunki płatności.

ll. Krvteria Oceny Ofert.

1.

Zamawiający dokona oceny waznych ofert na podstawie następującego kryterium:

1). Cena brutto

-

1OO%

Przedstawiona oferta powinna zawierać jednostkowy koszt brutto za pokójjednoosobowy orazza
pokój dwuosobowy, ilośćpokojonocy w ramach współpracy barterowej (jeśli oferta dopuszcza taką
możliwość),jak również całkowity koszt brutto realizacji usługi
.

Ponadto oferta powinna zostać przed*awiona zgodnie

z

załqcznikiem nr 7 Formularz ofertowy.

lll, Forma. Termin i Mieisce złożenia ofertv.
]..

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: contact@tofifest,pl nie później niż do dnia 07.08.2017 r. do godz.
15:00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 11.08.2017 r. do godz. ].5:00.
3. Oferty złozone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Termin związania ofertą wynosi 120 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
5. Zamawiający może przedtużyć termin przesyłania ofert, O przedłużeniu terminu składania ofert

Zamawiający zamieści informację na swojej stronie internetowej.
6. Wykonawca może przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądac od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treścizłożonych ofert.
8. Zamawiający złożyzamówienie u Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marta Pisarska (tel. 56 65220

-

]_0,

email

contact@tofifest.pl)

lV. lnformacie dotvczace wvboru ofertv

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
ktorzy złożylioferty.

v.
Za

przesłankiodrzuceniaofertv

mawiający odrzuci ofertę, jeżel i :

1. Jej

treśćnie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.

3. Będzie niewazna na podstawie odrębnych przepisów.

vl.

unieważnienie postepowania

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy: cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostanie zlożona żadna oferta lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemozliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Vll. Wvkaz dokumentów niezbednvch do złożenia ofertv:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy;

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest przetqrgiem w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego
,,Z|ożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniemzamówienia przez Zamawiającego i nie
łączy się z koniecznościązawarcia prze! nięgo umowy."
i

Katarrynafoł**"

i-ii.

,-*\ -\,,

-Frezes
_

Fundacji

Iiil"l::o ;. "
l]il i;,l;ii:l il'l. ,-

ffu*r,Jnr,:j_a

NlP95;1,,.:,i.

_i
|

,. -,,,i J.:, :,,_z5

