Toruń, dnia 08.10.2018

ZAPYTAN|E OFERTOWE nr 4|2O!8

Fundacja Biuro Kultury, ul, św.DuĄa2a/2,87-100 Toruń, NlP:956 2I7 29 17 zaprasza do składania

ofert cenowych na usługę noclegową ze śniadaniamiw hotelu a)

trzygwiazdkowym,

b) czterogwiazdkowym, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

19 sierpnia żO04 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie, położonych w obrębie Starego Miasta w Toruniu lub z bezpośrednim sąsiedztwie

Starego Miasta w Toruniu,

w ramach organizacji 16, Międzynarodowego Festiwalu

Filmowego

Tofifest,
l.

opis przedmiotu zamówienia

1.

jest usługa noclegowa ze

śniadaniami w hote|u
a) trzygwiazdkowym, b) czterogwiazdkowym położonym w obrębie Starego Miasta w Toruniu
Przedmiotem zamówienia

lub w bezpoŚrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, w terminie 16-29.I0.2O18 r.,

z

przeznaczeniem dla goŚci, współpracowników oraz obsługi technicznej 16. Międzynarodowego
Festiwa u Filmowego Tofifest.
l

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

-llośćnoclegów w hotelu o standardzie jednogwiazdkowym, w następującej konfiguracji:
a) hotel4 gwiazdkowy
*od ].30 do 160 pokojonocy w pokojach jednoosobowych

xod 30 do 50 pokojonocy w pokojach dwuosobowych
b) hotel 3 gwiazdkowy

*od 120 do 140 pokojonocy w pokojach jednoosobowych
*od 80 do 90 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;

Przedstawiona oferta musi dotyczyć zakwaterowania w obrębie Starego Miasta lub w promieniu
1km od Starego Miasta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwośćniewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych,
Rozliczenie zakupu usługi hotelowej odbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby noclegów.
Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofert w ramach współpracy barterowej.
ll. krvteria ocenv ofert.
1,. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1). Cena brutto -1,00%

Przedstawiona oferta powinna zawierać jednostkowy koszt brutto za pokój jednoosobowy oraz za
pokój dwuosobowy, ilośćpokojonocy w ramach współpracy barterowej (jeśli ofeita dopuszcza taką
możliwość),

Wykonawca przedstawi warunki płatności.
Ponadto oferta powinna zostać przedstańont zgodnie zzałqcznikiem nr 7 Formularza oferty.

