
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr dzp.262.69.2022 

1. Zamawiający:  

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A,  02-305 

Warszawa przesyła zapytanie ofertowe, na zamówienie wyłączone z  obowiązku stosowania przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym 

wynajmu sal konferencyjnych w celu organizacji spotkania informacyjno–promocyjnego w Szczecinie. 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

3. Termin wykonania zamówienia: 23-24 sierpnia 2022 r. 

4. Wymagania wobec Wykonawców:  

Wykonawca musi dysponować obiektem o standardzie min. 4 gwiazdki w rozumieniu przepisów § 2 

ust.2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 

hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. Nr 188 z 2004 r., 

poz. 1945) mieszczącym się w Szczecinie w odległości nie większej niż 4000 m od Dworca 

Kolejowego w Szczecinie mierząc najkrótszą drogę do przejścia pieszo według narzędzia Google 

Maps.  

5. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.  

6. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać 

pocztą elektroniczną na adres: dzp@frse.org.pl.  

7. Do oferty należy dołączyć: załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.  

8. Termin składania ofert upływa dnia 29 lipca 2022 r. do godziny 10.00. 

9. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie:  

a. cena – 80%        

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 𝑃𝐴 =  ∗ 80  

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 

b. zarządzanie obiektem – 20%  

Zamawiający przyzna 20 pkt. za nieprzerwane zarządzanie przez wykonawcę obiektem, w którym 

oferowane jest wykonanie zamówienia, nie krócej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc  od terminu 

składania ofert. Wykonawca może być właścicielem obiektu, korzystać z niego  na podstawie umowy 

dzierżawy lub najmu lub innej.  

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.  

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Katarzyna Kobylińska, tel. 510 387 119, 

kkobylinska@frse.org.pl 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny.  

13. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów.  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.  

15. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.  

16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe  nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. 

U. z 2020 r., poz.1740). 

  

      Warszawa, 26 lipca 2022 r.                                                                               …………………………..  
                    miejscowość, data                          podpis pracownika realizującego zamówienie  
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