Toruń, dnia 01.08,2017

ZAPYIAN|E OFERTOWE nr

r.

ĘOt7

- ].00 Toruń, NlP: 956 217 2917 zaprasza do składania
ofert cenowych na usługę noclegową ze śniadaniem w hotelu czterogwiazdkowym, w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2OO4 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, położonym w obrębie
Starego Miasta w Toruniu lub w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, w ramach
organizacji 15, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest.
Fundacja Biuro Kultury, ul. św.Ducha 2a2,87

l.

opis przedmiotu zamówienia.

1, Przedmiotem zamówienia jest usługa noclegowa ze śniadaniemw hotelu czterogwiazdkowym
PołoŻonym w obrębie Starego Miasta w Toruniu lub w bezpośrednim sąsiedztwie Stare8o Miasta w
Toruniu, w terminie 20-29.10.2017 r,, z przeznaczeniem dla gości 15. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Tofifest,

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

-

lloŚĆ noclegów

w hotelu o

konfiguracji:
* od 200

standardzie czterogwiazdkowym, ze śniadaniem, w następującej

do220 pokojonocy w pokojach jednoosobowych

* od ].30 do 150 pokojonocy
w pokojach dwuosobowych
* 8 pokojonocy

w pokojach dwuosobowych o podwyższonym standardzie

* 8 pokojonocy
w apartamentach

- W cenie Pokoju zawarte powinno być śniadanie w formie bufetu szwedzkiego (nabiał, wędliny,
WarzYWa, Pieczywo, napoje zimne i gorące)

- codziennie

w dniach zakwaterowania danej osoby;

- Przedstawiona oferta musi dotyczyĆ zakwaterowania w obrębie Starego Miasta lub w promieniu
km od Starego Miasta,

].

Podane PowyŻej zapotrzebowanie Zamawiającego na ilościpokojonocy stanowi zapotrzebowanie

łączne. W związku ztym, Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofert częściowych - składając

ofertę częŚciową Wykonawca powinien określićilośćpokojonocy w pokojach: jednoosobowym/
dwuosobowym/ dwuosobowym o podwyższonym standardzie oraz w apartamencie, które może
zaoferowaĆ Zamawiającemu. Zamawiający nie wyklucza, ze w postępowaniu wyłoni więcej niż 1
podmiot, z którym podejmie współpracę,

Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofert
gotówkowej.

w ramach wymiany barterowej lub barterowo-

Zamawiający zastrzega sobie możliwośćniewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych, Rozliczenie
zakupu_usługi hotelowejodbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby noclegów.
Zamawiający zastrze8a sobie prawo dę zmiany specyfikacji zamówienia.

2. Wykonawca przedstawi warunki płatności.

ll. krvteria ocenv ofert.

1,,

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

1). Cena brutto - 1O0%

Przedstawiona oferta powinna zawierać jednostkowy koszt brutto za: pokój jednoosobowy, pokój
dwuosobowy, pokój dwuosobowy o podwyższonym standardzie orazza apartament (jeśliskładający
oferuje wszystkie rodzaje pokoi wymienione w łącznym zapotrzebowaniu Zamawiającego), jak
również całkowity koszt brutto całościrealizacji usługi lub - w przypadku złożeniaoferty częściowej całkowity koszt brutto oferowanej częścirealizacji usługi,

W przypadku złożeniaoferty w ramach wymiany barterowej w ofercie powinna zostać uwzględniona
kwota barteru brutto, w przypadku wymiany barterowo-gotówkowej- kwota brutto zarówno barteru,
jak i rozliczenia gotówkowego,
Ponadto oferta powinna zostać przedstawiona zgodnie

z

załqcznikiem nr 7 Formularz ofertowy.

lll. Forma, Termin i Mieisce złożenia oferty,
Oferta powinna byćdostarczona osobiściedo biura Fundacji Biuro Kultury(ul. Św. Ducha 2a/2,87100 Toruń) lub wysłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: contact@tofifest.pl nie
później niż do dnia tt.O8.20t7 r. do godz. 15:00.
].,

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 18,08.2017 r. do godz. 15;00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4, Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
5, Zamawiający moze przedłużyćtermin 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 zażądać od Wykonawców wyjaśnieńdotyczących
treścizłożonych ofert.
8. Zamawiający złożyzamówienie u Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

Osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Marta Pisarska (tel. 56 652 20
mail - contact@tofifest. pl)

1_0,

e-

|v. Informacie dotvczace wvboru ofertv

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców,
którzy z|ożyli oferty.

v.
Za

przesłankiodrzuceniaofertv

mawiający odrzuci ofertę, jezel

1, Jej treŚć nie będzie

i :

odpowiadać treści zapytania ofertowego.

2. Zostanie złożona po terminie składania ofert.

3. Będzie nieważna 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 złożona żadna oferta lub
postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

vll. wvkaz dokumentów niezbednvch do złożenia ofertv:
Załącznik nr

]_

Formularz ofertoWy;

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest przetorgiem w rozumieniu art. 70 Kodeksu Cywilnego
,,Zlożenie oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniemzamówienia przez Zamawiającego i nie
łączy się z koniecznościązawarcia przez niego umowy."
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