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Zaproszenie nr DNI/ZO/12/2019 

Dział Nauki Innowacji i Zarządzania Projektami 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

zaprasza do składania ofert na : 

Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestnika projektu pt: ,,Kształcenie, kompetencje, komunikacja i 

konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – studia MBA’’ 

POWR.03.05.00-00-Z084/17-00  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 Kod CPV zamówienia 55000000-0 Usługi hotelarskie restauracyjne i handlu detalicznego 

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej w Toruniu dla uczestnika 

projektu ,,Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu’’ POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 – uczestnik 

studiów MBA 

 

I OPIS USŁUGI HOTELARSKIEJ: 

 Hotel musi być przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( m.in. winda, podjazdy) 

 Maksymalny standard dla usługi noclegowej **** (obiekt cztero gwiazdkowy) 

 Usługa noclegowa musi być realizowana w obiekcie, który musi dysponować pokojami 1 

wyposażonymi w łazienkę z prysznicem(uwzględniając dostępność dla osób niepełnosprawnych) 

 Pokój hotelowy zostanie udostępniony w dniu zakwaterowanie od godz. 17.00 i opuszczony  

w dniu wykwaterowania  do godz. 10:00 

 W cenę usługi należy wliczyć śniadanie. 

 Odległość od miejsca odbywanego szkolenia nie większa niż 6 km. 

 W cenę pokoju należy wliczyć miejsce parkingowe dla 1 auta. 
II TERMIN REALIZACJI: 

Usługi mają być świadczone na terenie miasta Torunia w dniach: 

 06-08.09.2019 r. - I tura - 1 osoba, 

 20-22.09.2019 r. - II tura  - 1 osoba 

 04-06.10.2019. - III tura – 1 osoba 



 
 

 
Projekt „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i wdrażany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 

 

 11-13.10.2019 r.- IV tura - 1 osoba 

 22-25.10.2019 r. V tura – 1 osoba 

 15-17.11.2019 r. – VI tura – 1 osoba 

 29.11-01.12.2019 r. – VII tura – 1 osoba 

 13-15.12.2019 r. – VIII tura – 1 osoba 

 10-12.01.2020 r. – IX tura – 1 osoba 

 24-26.01.2020 r. – X tura – 1 osoba 

 21-23.02.2020 r. – XI tura – 1 osoba 

 

III LOKALIZACJA ORGANIZACJI STUDIÓW: 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. 

Gagarina 13 a, 87-100 Toruń 

IV MOŻLIWOŚĆ ZMIAN: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego lub wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w szczególności: zmiany mogą dotyczyć: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia (w szczególności zmiany stawek podatku VAT). O zmianach Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. 

V WYKLUCZENIA: 

1. O zamówienie nie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z 
Zamawiającym, warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia, 

2. 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 
VI TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
16 sierpnia 2019 r.. do godz. 15:00 
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VII MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY: 
Oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie oraz być przekazane w oryginale osobiście, 
pocztą lub kurierem na adres:  
 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  

ul. Fredry 10 

61-701 Poznań 

 

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami 

pokój nr 143, II piętro 

 
Oznaczone w następujący sposób: 
 
OFERTA:  
„Świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestnika projektu pt.: ,,Kształcenie, kompetencje, 

komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu– 

Studia MBA”” 

 

Oferta powinna zostać złożona na wypełnionym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z 

pozostałymi załącznikami nr2, nr3 ,nr 4 do niniejszego zapytania. 

 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 

 Oferta i załączniki muszą być sporządzone w formie pisemnej w języku polskim oraz powinny  
być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty. 

 Oferty nie podpisane oraz nie przygotowane w oparciu o przedstawiony wzór formularza  

ofertowego nie będą podlegały ocenie. 

 

Osoba do kontaktu: Natalia Kuźniak, nr tel. 61 854 60 41 

 

VIII INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano.  

IX KRYTERIA OCENY OFERTY: 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierować kryterium 100% cena, ocenie podlegać 

będzie cena brutto określona w formularzu ofertowym.  
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym, 
3. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą, 
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taką samą cenę, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami, 
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5. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania 
będące przedmiotem zapytania, zamawiający może podjąć negocjacje  z oferentami, 

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez zamawiającego. Niezłożenie 
wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. 

7. Ocena formalna będzie miała charakter 0/1 („spełnia” – „nie spełnia”). 
8. Oferty niepoprawne pod względem formalnym zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia 
9. Ocena merytoryczna ofert zostanie przeprowadzona w stosunku do tych ofert, które zostaną 

uznane za poprawne pod względem formalnym. 
10. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do podpisania 

umowy z Zamawiającym i do realizacji zamówienia. 
11. O wyborze najkorzystniejszych ofert (wyniki postępowania) Zamawiający zawiadomi poprzez 

publikację wyników postępowania na stronie internetowej 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz ump.edu.pl w zakładce zapytania 
ofertowe. 
 
 

X WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA: 
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:  

 posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli 
przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

 dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,  

 nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości, co do 
możliwości prawidłowego wykonania zamówienia,  

 nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie 
zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie, społeczne lub zdrowotne, 
warunki będą weryfikowane na podstawie oświadczenia. 
 
 

XI WARUNKI ZMIANY UMOWY: 
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia znajdą się zapisy przewidujące 
możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:  

 terminu realizacji umowy,  

 harmonogramu realizacji spotkań w ramach studiów MBA,  
 
XII SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA: 
O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie 
wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z 
opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie, społeczne lub zdrowotne warunek będzie 
weryfikowany na podstawie oświadczenia 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Oferta ze strony wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i 
być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania,  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z wykonawcą, który złoży ważną 
najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym 
dysponuje zamawiający. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy postępowania 
zaoferowali taką samą cenę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 

6. Decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną,  
7. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe 

jest podpisanie przez zamawiającego umowy z kolejnym wykonawcą, który  
w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów,  

8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od oferentów wyjaśnień oraz 
dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, 

9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego oferenta,  

10. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty zamawiający przyjmuje kwotę 
wpisaną słownie,  

 

 

XIV ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań. 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej i posiadaniu wymaganych 
uprawnień, potencjału technicznego do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i 
ekonomicznej. 

4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

 

 

 

 

 


