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Niedomice 5.02.2018  

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe 

CERTECH 

Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka 

Ul. Fabryczna 36 

33-132 Niedomice 

 

Zapytanie ofertowe  

 

 

1. DANE ZAMAWIAJACEGO : 

 

Nazwa P.T.H. CERTECH  Spółka jawna Jan Kuca, Jerzy Motyka 

Adres ul. Fabryczna 36,  33-132 Niedomice 

NIP 8731013748 

KRS 11300 

Tel: 14 645 87 03...06 

e-mail: biuro@certech.com.pl 

www.certech.com.pl 

 

 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania pracownikom uczestniczącym w 

targach INTERZOO w Niemczech 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest nocleg w bliskiej odległości ( 25 km od centrum Norymbergii 

w Niemczech )dla 4 osób w terminie od 7.05.2018 do 11.05.2018  

Pokoje  

dwa dwu osobowe z pojedynczymi łóżkami z łazienką w pokoju  

Wyżywienie: śniadanie wliczone w cenę, wg hotelowego menu  

Oraz parking przy hotelowy wliczony w cenę. 

 

 

mailto:biuro@certech.com.pl
http://www.certech.com.pl/
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Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

Podkategoria ogłoszenia 

Usługi hotelarskie 

 

Kod CPV 

55000000-0 

Nazwa kodu CPV 

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

 

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność 

gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, 

bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. 

Wykonawca powinien ponadto złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych, 

organizacyjnych i kapitałowych z Zamawiającym ( wzór oświadczenia w załączniku ) 

 

 

Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

- posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia 
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Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Oferta zawierająca co najmniej poniższe elementy: 

- Nazwę, adres, numer telefonu  

- Wartość netto  

- Termin ważności oferty. 

- Opis oferowanych warunków  

- Warunki płatności  

- Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) –  

 

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (wzór 

w załączniku ) 
 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin składania ofert do 19.02.2018  

Dostarczenie potwierdzenia rezerwacji noclegu do Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 

przekazania informacji o wyborze oferty. 

 

  

 

4. KRYTERIA OCENY OFERT i opis sposobu przyznawania punktacji 

Oferty przedstawione przez Oferentów będą oceniane według kryterium ceny i przypisanej jej 

wag oraz sposobu punktacji  

 

Najniższa cena 

Waga : 100 punktów 

punktacja dla tego kryterium zostanie obliczona na podstawie niniejszego wzoru :  

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * waga 

gdzie:  

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie  

 

Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

Ocenie nie będą podlegać oferty nie kompletne lub złożone po terminie 

 

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu ofertowym jest możliwość realizacji przedmiotu 

zamówienia w pełnym zakresie przez Oferenta. 

Ocenie nie będą podlegać oferty dostarczone po terminie oraz nie zgodne z zapytaniem. 

 

 

5. ZMIANA UMOWY  

 

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za 

wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana 

dotycząca danych adresowych stron umowy). 
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6. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONO 

OGŁOSZENIE:  www.certech.com.pl zakładka Fundusze Europejskie oraz  

Baza Konkurencyjności nr ogł 748: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/748 

 

7. Termin składania ofert 

do dnia 19-02-2018 

 

 

 

8. Miejsce i sposób składania ofert  

 

Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej  

Wymagane jest aby oferta : 

- zawierała adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, date sporządzenia 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: P.T.H. CERTECH Spółka jawna Jan 

Kuca, Jerzy Motyka ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice  

bądź mailowo na adres ewelina.zaleska@certech.com.pl  

Dla ofert przekazanych osobiście przesłanych pocztą/kurierem decyduje data wpływu do 

Sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Firmy CERTECH  

Dla ofert wysłanych drogą mailową decyduje data wysłania maila na wskazany powyżej 

adres. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

ewelina.zaleska@certech.com.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Weronika Pyrek, Anna Mucha 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

+48 14 645 87 03 wew 307,308 

 

 

7. POWIĄZANIA OSOBOWE LUB KAPITAŁOWE 

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, 

nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez 

powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne 

powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a 

wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

http://www.certech.com.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/748
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b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 

linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 

małopolskich MŚP. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/541810

