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Runowo Krajeńskie, 14.09.2020 r. 

Hanna Lewandowska 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  

Zespół Pałacowo-Parkowy 

Runowo 80 

89-421 Runowo Krajeńskie 

NIP: 953 183 15 14 

  

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia pokoi hotelowych 

1. Zamawiający: Hanna Lewandowska Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zespół 

Pałacowo-Parkowy 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności wyboru 

wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 

3. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert 

częściowych. 

4. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot niepowiązany kapitałowo i osobowo 

z 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, 

polegające w szczególności na:  

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

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 lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań 

osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Nie złożenie oświadczenia będzie wiązało się z 

odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych. 

5. Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert 

zgodnych z zapytaniem ofertowym.  
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Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Stolik nocny-8 sztuk 

- szerokość maks. 70 cm 

- konstrukcja metalowa/drewniana 

- kolor srebrny/złoty 

 

Stolik kawowy- 4 sztuki: 

- maksymalna szerokość 100 cm 

- materiał: metal/drewno 

- blat odporny na alkohol i zarysowania 

Materac hotelowy z podstawą-8 sztuk: 

- nóżki 4 sztuki przy podstawie 

- wymiar: 90 x 200 cm 

- nakładka higieniczna na materac 

Wykładzina hotelowa- maks. 100m2: 

- atest niepalności 

- z domieszką wełny min.10% 

- wzory do ustalenia z Zamawiającym 

- położona na podkładzie 

Zabudowa szafy-4 sztuki: 

- z częścią półek 

- z częścią do odzieży wiszącej 

- zabudowa do zestawu powitalnego 

- wymiar maks. szerokość 350 cm, wysokość maks. 300 cm 

Telewizor- 4 sztuki: 

- tryb hotelowy 

- między 32- 45 cali 

- uchwyt do montażu na ścianie 

Konsola- 4 sztuki: 

- maksym. szerokość 220 cm 

- materiał: metal/drewno 

- blat odporny na alkohol i zarysowania  



3 
 

 

- transport na koszt sprzedającego do: Runowo 80; 89-421 Runowo Krajeńskie, województwo 

kujawsko-pomorskie, Gmina Więcbork 

 

Termin realizacji zamówienia: luty-czerwiec 2021 r.  

 

Termin i miejsce składania ofert: 

• Oferty należy składać do 24.09.2020 r. do godz. 12.00  

• ofertę należy wysłać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania 

• do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania. 

• oferta może być złożona: 

o osobiście: Hanna Lewandowska, Zespół Pałacowo-Parkowy , Runowo 80; 89-

421 Runowo Krajeńskie 

o pocztą e-mail: hanna.lewandowska@palacrunowo.pl (scan podpisanych 

dokumentów) 

 

Warunki wyboru wykonawcy: 

Zamawiający dokona oceny ofert kompletnych i zgodnych z zapytaniem ofertowym na 

podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych każdemu Oferentowi w oparciu o 

kryteria i ustaloną punktację. 

 

Kryteria oceny oferty:  

a/ Cena oferty – 100 pkt 

Cena: 0-100 pkt – najniższa oferta cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczana wg wzoru:  

  

Cena brutto oferty najniższej  

------------------------------------ x 100 (waga kryterium) = ilość punktów  

Cena brutto oferty badanej  

 

Na podstawie zgłoszeń zamawiający wybierze 1 najkorzystniejszą ofertę (ważne tylko 

podpisane zgłoszenie załącznik nr 1) wraz z załącznikiem nr 2, na wzorach stanowiących 

załączniki do zapytania). 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę oferty.  

 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku: 
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- Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego 

- jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu 

ofertowym 

- jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem za 

wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Zasadach konkurencyjności  

- jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym 

Ogólne warunki zapytania: 

• Forma płatności: na podstawie faktury/rachunku wraz ze specyfikacją;  

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od postępowania bez wyłonienia 

oferenta i bez podania przyczyn; 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia błędów rachunkowych na ofercie, 

bez konieczności informowania Oferenta; 

• Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
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Załącznik nr 1 

Oferta cenowa dotycząca wyposażenia pokoi hotelowych 

 

Imię i nazwisko/Nazwa Firmy 

 

 

 

 

Adres do korespondencji 

 

 

 

Telefon kontaktowy/adres e-mail 

 

 

 

Lp. 

 

Określenie 

towaru / usługi 

 

Podstawowe 

charakterystyczne parametry 

techniczne   

 

 

 

Ilość 

 

Miara 

 

Cena netto 

(w zł) 

 

Stawka 

VAT 

 

 

Cena 

brutto   

(w zł) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) 

1  Wyposażenie 

pokoi 

hotelowych 

Zgodnie z zapytaniem 

ofertowym  

1 

  

zestaw    

 

                      

 

………………………………… 

                                                                          Data, pieczęć i podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

………………………………… 

                                                                          Data, pieczęć i podpis Oferenta 

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA 

  

Niniejszym oświadczam, że  

 

 

 

 

………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres oferenta) nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z firmą  

Hanna Lewandowska Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  Zespół Pałacowo-

Parkowy; Runowo 80 89-421 Runowo Krajeńskie; NIP: 953 183 15 14 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

·        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

·        posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

·        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika; 

·        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 


