
Znak sprawy: BD/251/81/2017 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Zamówienie poniżej 30 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na 
celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu Akademii Administracji Publicznej 
Partnerstwa Wschodniego, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i finansowane 
ze środków Programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP.  
 
 

II.  Zamawiający 
 
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego 
ul. Wawelska 56  
00-922 Warszawa 
www.ksap.gov.pl  
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania 
uczestników szkoleń Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego w 4 grupach 
o następującej liczebności i w poniższych terminach: 
 
I grupa  
18 uczestników szkolenia w 18 pokojach w terminie od 01.10.2017 r. godz. 12:00 do 14.10.2017 
r. godz. 12:00 – liczba noclegów: 234. 
 
II grupa 
20 uczestników szkolenia w 20 pokojach w terminie od 22.10.2017 r. godz. 12:00 do 28.10.2017 
r. godz. 12:00 – liczba noclegów: 120. 
 
III grupa 
15 uczestników szkolenia w 15 pokojach w terminie od 12.11.2017 r. godz. 12:00 do 18.11.2017 
r. godz. 12:00, liczba noclegów: 90. 
 
IV grupa 
15 uczestników szkolenia w 15 pokojach w terminie od 03.12.2017 r. godz. 12:00 do 09.12.2017 
r. godz. 12:00: 90. 
 
Liczba noclegów razem: 534. 
 
   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części noclegów na 4 dni przed 
planowanym terminem bez obciążania kosztami przez Wykonawcę. 
 
 



IV.  Specyfikacja 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich: 

 w centrum Warszawy (w promieniu do 2 km od Dworca Centralnego); 

 w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 Noclegi ze śniadaniem;  

 Pokoje jednoosobowe lub dwuosobowe do jednoosobowego wykorzystania z łazienką, 
telewizorem i dostępem do bezpłatnego przewodowego lub  bezprzewodowego  (Wi-Fi)  
Internetu;  

 Dla wszystkich grup Wykonawca zapewni pomieszczenie na przechowanie bagażu jeżeli 
zajdzie taka potrzeba (luggage room). 

 
 

V.  Termin wykonania zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia 1.10.2017 r. godz. 12.00 do dnia 15.12.2017 
r. godz. 12.00.  
 
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. 

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

 
 
VII.  Zawartość oferty 

 
a. wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
b. stawka za 1 nocleg/os. będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i nie 

będzie podlegała zmianie, 
c. stawka określona w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 
 
VIII.  Płatności 
 
Faktura będzie wystawiana każdorazowo po zrealizowaniu zakwaterowania poszczególnych 
grup. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
 
 
 
 



IX. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do umowy z 
Wykonawcą 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zamawianych pokoi W takim    
przypadku powiadamia Wykonawcę, nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem usługi 
zakwaterowania każdej grupy, o zmniejszeniu liczby zamawianych pokoi, a Wykonawca 
zobowiązany jest zmienić rezerwację.  

b. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy nie później niż 4 dni przed  
zakwaterowaniem każdej grupy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za 
rzeczywistą liczbę wynajmowanych pokoi. 

c. W razie niezgodnego z umową wykonania zamówienia Wykonawca wypłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % (jeden procent) wartości umowy za 
każde zdarzenie. 

d. W razie odstąpienia od wykonania umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności 
wyłącznie obciążających Wykonawcę, m.in. w razie rażącego naruszenia postanowień 
niniejszej Umowy, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % 
(jeden procent) wartości umowy oraz zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione 
w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz odstąpieniem Wykonawcy od jej 
realizacji. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 
dnia ujawnienia okoliczności uprawniających do skorzystania z prawa odstąpienia. 

e. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w przypadku i na zasadach określonych w art. 145 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 z późn. zm.). 

f. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

g. Zastrzeżone kary umowne, nie wykluczają uprawnienia Stron do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne.   

h. Kara umowna o której mowa w ust. 1 i 2 może być potrącona przez Zamawiającego z 
faktury VAT. 

 
 

X.  Miejsce oraz termin składania ofert 
 
Oferta musi być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 
16.00, jedną z możliwych dróg: 
 

a. skan oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecm@ksap.gov.pl, 
b. poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej), 
c. dostarczona osobiście do siedziby Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ul. 

Wawelska 56, Warszawa. 
 
Oferty złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.  
 
XI.  Zmiana lub wycofanie oferty 

 
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. 
 
XII.  Termin związania ofertą 
 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 



 
XIII.  Kryteria wyboru oferty 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium cena - 100%, 
jednak Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej przed podjęciem decyzji o wyborze 
oferty. 

 
 
XIV.  Informacje dodatkowe 
 

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez 
wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji. 

b. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową  
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza 
nienawiązanie współpracy, a Wykonawca składający ofertę nie może rościć praw do 
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego. 

c. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.  
 

 

 


