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ZAPROSZENIE   DO   SKŁADANIA   OFERT 
 

 Świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Zielona Góra, polegających na zapewnieniu 
noclegu ze śniadaniem dla wykładowców dla wykładowców świadczących usługi edukacyjne 

w ramach projektu „Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena 
Energetyczna Budynków” umowa nr:  UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. 

 
Do niniejszego zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) 
 
 
        

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich na terenie miasta Zielona Góra, polegających na zapewnieniu 
noclegu ze śniadaniem dla wykładowców realizujący zajęcia dydaktyczne z uczestnikami projektu pt. „Studia podyplomowe: 
Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr:  UDA-POKL.02.01.01-00-
082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. Edycja I – 2011 r., 
Edycja II i III – 2012 r. 
  
I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytetem Zielonogórskim ul. Licealna 9, 65-246 Zielona Góra  
NIP: 973-07-13-421, REGON: 977924147 
 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Zapewnienie 240 noclegów ze śniadaniem dla wykładowców w pokojach jednoosobowych (lub do 1-osobowego użytku) 
z pełnym węzłem sanitarnym oraz z dostępem do Internetu mim. 6/1 MB/s w trakcie realizacji projektu pt. „Studia 
podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” umowa nr:   
UDA-POKL.02.01.01-00-082/10 z dnia 28 lutego 2011 r. (projekt realizowany jest od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2012 r. Edycja I – 2011 r., Edycja II i III – 2012 r.) 

2. Wykonawca musi zapewnić bezpłatny parking dla osoby korzystającej z usługi. 
 

II.Termin realizacji  

1. Rozpoczęcie realizacji usługi:  od dnia podpisania umowy. 
2. Zakończenie realizacji usługi:  do dnia 31 grudnia 2012 r.  
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III. Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

  
1. Sposób realizacji:  

a) Zamawiający będzie zamawiał doby hotelowe od piątku do niedzieli w zależności od realizacji projektu przez 
wykładowców. 

b) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i liczbie noclegów najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed 
rozpoczęciem realizacji usługi. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów noclegów. 
d) Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania usług hotelarskich na terenie miasta Zielona Góra, polegających na 

zapewnieniu noclegu ze śniadaniem w czasie złożenia zamówienia przez Zamawiającego. 
e) Przed podpisaniem umowy osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego dokona wizytacji 

obiektu, w którym będą realizowane zamawiane usługi, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów określonych 
w zaproszeniu ofertowym. W przypadku nie spełnia powyższych wymogów Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od 
podpisania umowy a Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań w stosunku do Zamawiającego. 

f) Warunkiem zawarcia umowy z Wykonawcą jest podpisanie przez Zamawiającego umowy na realizację projektu „Studia 
podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków” z Instytucją 
Pośredniczącą – Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Sposób obliczenia ceny: 
a) Cena (brutto) zaproponowana i ustalona w ofercie jest stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 
b) Cena (brutto) zawiera wszystkie składowe niezbędne do wykonania zamówienia. 

3. Sposób i termin zapłaty:  
a) wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej każdorazowo po wykonaniu usługi hotelarskiej, 

w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze VAT.  

b) Zamawiający nie będzie ponosił kosztów za niezrealizowaną usługę w wyniku niewykorzystanie i nie odwołania 
rezerwacji, 

c) w przypadku zmniejszenia liczby osób oraz noclegów koszty związane z przedmiotem umowy zostaną 
proporcjonalnie zmniejszone. 

d) odbiór usługi potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron. 

e) podpisany protokół odbioru będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
 

IV. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

1. Wykonawca powinien zapewnić wszystkie wymienione powyżej usługi w jednym obiekcie na terenie miasta 
Zielona Góra o standardach co najmniej hotelu trzygwiazdkowego lub równoważnym zgodnym z Rozporządzeniem 
z dnia 19 sierpnia 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie, Dz.U.06.22.169 z późniejszymi zmianami. 

2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez ustanowionego przedstawiciela 
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

3. W przypadku zmniejszenia liczby osób oraz noclegów koszty związane z przedmiotem umowy zostaną proporcjonalnie 
zmniejszone. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów noclegów. 
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V. Termin złożenia ofert:  

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do dnia 11 marca 2011 r. do godz. 

14.00 w siedzibie Biura Projektu Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ul. Prof. Z.Szafrana 1,  
65-516 Zielona Góra na załączonym formularzu oferty, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługa 
hotelowa”. Oferta musi być podpisana i opatrzona pieczęcią Wykonawcy. 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11 marca 2011 r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 
w dniu 12 marca 2011 r. w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego,  
ul. Prof. Z.Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra.  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej: http://www.certyfikacja.wils.uz.zgora.pl./ 

  
VI. Tryb postępowania:  

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rozdział 2, pkt. 2.2 - bez 
zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  
 

VII. Kryteria oceny 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 
Cena ofertowa brutto – 100 % 

 

VIII. Warunki wyboru Wykonawcy: 

1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się 
z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. 

2. Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. 
7. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom 

kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.  
 

Osoba do kontaktu: 

dr inż. Abdrahman Alsabry pod numerem tel. 502 55 74 80  
adresem email: inzynier6@yahoo.com 
 

 
IX. ZAŁĄCZNIKI 

 
 Wzór formularza ofertowego.  


