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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Polska Organizacja Turystyczna 
– jednostka organizacyjna przeprowadzająca postępowanie publiczne o udzielenie zamówienia 
publicznego i udzielająca zamówienia:  

a) Adres Zamawiającego: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa 
b) Fax: +48 22 5367004 
c) www.pot.gov.pl 
d) e-mail: pot@pot.gov.pl 

 
2. Przedmiot zamówienia: 
 
Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym 
zamówienia, którego przedmiotem jest organizacja posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia 
FIT. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 
 
3. Kryteria udziału w postępowaniu: 

 
W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 
Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. Oferta powinna zostać złożona na 
Formularzu ofertowym (zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniku nr 2).  
 
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09.00 do 16.00 – Barbara 
Polańska, tel. 22/536 70 24, e-mail: barbara.polanska@pot.gov.pl  
 
5. Termin wykonania zamówienia: w dniach 03 05.12.2018 r. 

 
6. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 
1) Ofertę należy przesyłać e-mailem na adres: barbara.polanska@pot.gov.pl lub dostarczyć na 

adres: Polska Organizacja Turystyczna, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8. 
W przypadku przesyłania oferty e-mailem, należy przesłać skan podpisanych 
dokumentów.  

2) Termin składania ofert upływa w dniu 29.10.2018 roku o godz. 11:00. 
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
7. Kryterium oceny ofert: 
 
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium cena 100 % 
Zamawiający przyzna punkty wg. następującego wzoru: 

 
cena = cena najtańszej oferty / cena ocenianej oferty x 100 

 
1) Cena podana w ofercie jest ceną za wykonanie całego zadania. Cena powinna zawierać 

wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

2) Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w PLN z należnym podatkiem VAT. 

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 

 
 

http://www.pot.gov.pl/
mailto:pot@pot.gov.pl
mailto:marzena.witkowska@pot.gov.pl
mailto:marzena.witkowska@pot.gov.pl
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8. Informacje dodatkowe: 

1) Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986); 

2) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  
b. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 
c. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 
d. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 
4) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego 

w pkt. 3) Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu. 
 
Załączniki: 

• Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
• Załącznik nr 2: Wzór formularza ofertowego  
• Załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy 
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Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia Forum 
Informacji Turystycznej (FIT) w dniach 3-5.12.2018, w tym wynajem pokoi hotelowych, sal 
konferencyjnych oraz zapewnienie cateringu. 
 
1. Min. liczba uczestników posiedzenia Zarządu i Walnego FIT: min. 50 osób. 
2. Pokoje noclegowe, sala konferencyjna powinny mieścić się w jednym budynku, w którym będą 

zakwaterowani goście tego wydarzenia. 
3. Obsługa techniczna podczas trwania Forum – 1 osoba minimum. 

 
4. Miejsce realizacji: Zamość, dogodna lokalizacja z dostępem do wykorzystania środków 

transportu publicznego. 
 

5. Ogólne wymagania wobec obiektu: 
• obiekt noclegowo-konferencyjny o standardzie co najmniej 3 gwiazdkowym w przypadku 

hotelu lub odpowiadający standardem hotelowi co najmniej 3-gwiazdkowemu w przypadku 
obiektów innych niż hotel, 

• obiekt musi posiadać pokoje 1 i 2-osobowe z łazienkami (w przypadku pokoi 2-osobowych                                    
z pojedynczymi łóżkami) dla min. 50 osób; usługa noclegowa musi być realizowana w jednym 
obiekcie, 

• obiekt musi posiadać zaplecze konferencyjne umożliwiające zorganizowanie konferencji na 
min. 50 osób,  

• przy obiekcie musi znajdować się bezpłatny parking dla samochodów osobowych lub cena 
powinna obejmować opłatę za miejsce parkingowe, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych, 
rozliczenie zakupu usługi hotelowej odbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby 
wykorzystanych noclegów. 
 

6. Wymagania odnośnie noclegów 
• min. 10 pokoi 1-osobowych w terminie 3-5.12.2018 (2 doby) 
• min. 20 pokoi 2 –osobowych w terminie 4-5.12.2018 (1 doba) 
• min. 20 pokoi 1-osobowych w terminie 4-5.12.2018 (1 doba)  

 
7. Wymagania odnośnie cateringu: 

 
I dzień pobytu uczestników – 3.12.2018 (poniedziałek) 

• obiad dla 10 osób (zupa, II danie, deser, napoje zimne i ciepłe)  
• kolacja z ciepłym daniem dla 10 osób 

 
II dzień pobytu uczestników – 4.12.2018 (wtorek) 

• śniadanie w formie bufetu szwedzkiego dla 10 osób 
• przerwa kawowa dla 10 osób (kawa, herbata, śmietanka do kawy, cukier, cytryna, soki, 

woda mineralna, ciastka) 
• obiad dla min. 50 osób 
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• bufet kawowy (II część dnia / popołudnie / w ciągu trwania konferencji) dla max. 50 osób, 
z zapewnieniem: kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, drobnych ciasteczek, cytryny, 
cukru i śmietanki 

 
III dzień pobytu uczestników zebrania – 5.12.2018 (środa) 

• śniadanie w formie bufetu szwedzkiego dla min. 50 osób 
• bufet kawowy (I część dnia / przedpołudnie / w ciągu trwania konferencji) dla min. 50 osób, 

z zapewnieniem: kawy, herbaty, soków, wody mineralnej, drobnych ciasteczek, cytryny, 
cukru i śmietanki 

• obiad dla min. 50 osób 
 

8. Wymagania odnośnie sal konferencyjnych: 3-5.12.2018 
• 3.12.2018 godz. 14-20 sala konferencyjna na 10 osób, zapewnione: tablica typu flip-chart 

wraz z wyposażeniem (papier, flamastry), wi-fi, rzutnik (z przejściówką do ultrabooka)  
• 4.12.2018 godz. 9-13 sala konferencyjna na 10 osób, zapewnione: tablica typu flip-chart wraz 

z wyposażeniem (papier, flamastry), wi-fi, rzutnik (z przejściówką do ultrabooka) + miejsce 
na bufet kawowy 

• 4.12.2018 godz. 14-20 oraz 5.12.2018 godz. 9-13  
Sala powinna być klimatyzowana, dobrze oświetlona, przystosowana do przeprowadzenia 
spotkania dla min. 50 osób, wraz z pełnym wyposażeniem według kryteriów: 
- rzutnik multimedialny 
- tablice typu flip-chart wraz z wyposażeniem (papier, flamastry) 
- miejsce siedzące dla max. 50 osób, ustawione wokół wspólnego stołu lub ustawienie teatralne 
- dostęp do Internetu (Wi-Fi) 
- dostęp do źródła prądu 
- miejsce na bufet kawowy  

 
9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3-5.12.2018 

 
10. Inne wymagania: 

- zapewnienie min. 5 bezpłatnych miejsc parkingowych dla organizatorów 

- zapewnienie min. 20 bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników Forum 

- zapewniony bezpłatny dostęp do internetu 

 
 

Liczba pokoi zależy ostatecznie od liczby potwierdzonych uczestników. Zamawiający najpóźniej 

na 5 dni przed datą wydarzenia przedłoży ostateczną liczbę pokoi hotelowych oraz noclegów. 

Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi Forum świadczenie noclegu wraz ze śniadaniem. 
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Załącznik nr 2 

 

Zamawiający: Polska Organizacja Turystyczna 
 ul. Chałubińskiego 8 

00 – 613 Warszawa 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:  
 
...............................................................................................................................................................................................................  
 
NIP ......................................... REGON .................................................................  
 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:  
……………………………………………………......................................................................................................................................  
 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
...............................................................................................................................................................................................................  
nr tel: ..........................................................  e-mail ...........................................................  
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składamy niniejszą ofertę na: organizację posiedzenia 
Zarządu i Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej w dniach 3-5.12.2018 r.  
w Zamościu, w tym wynajem pokoi hotelowych, sal konferencyjnych oraz zapewnienie 
cateringu, za cenę: ……………… złotych brutto (słownie: ……………….), w tym:  
 

Lp. Rodzaj usługi  Koszt BRUTTO 
1 Pokój 1-osobowy (koszt za dobę x 2 x 10)  
2 Pokój 2-osobowy (kosz za dobę x 20)  
3 Usługi cateringowe (koszt całkowity)  
4 Wynajem sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem (koszt 

całkowity) 
 

SUMA  
 
Oświadczam/-y, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonamy w terminach określonych w zapytaniu ofertowym, 
2) zapoznaliśmy się z warunkami i wymaganiami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu 

ofertowym, akceptujemy je i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 
4) akceptujemy wzór umowy i wyrażamy zgodę na zawarcie umowy bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń i wyłączeń sporządzonej na jego podstawie, 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert. 
 

 

 
 

........................., dn. ........................                  …………….………..................................... 
(podpis upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

§ 1 
Wstęp 

Strony oświadczają, że Umowa została zawarta na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986). 
  

§ 2 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest organizacja posiedzenia Zarządu i Walnego Zgromadzenia Forum 

Informacji Turystycznej w dniach 3-5.12.2018 r., w tym, wynajem pokoi hotelowych, sal 

konferencyjnych oraz zapewnienie cateringu, w zakresie zgodnym z wymogami przedstawionymi  

w zapytaniu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

…………………,stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Posiedzenie członków Forum Informacji Turystycznej  i usługi wymienione w ust.1 niniejszego 
paragrafu, zostaną zrealizowane w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (dalej: OPZ) oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………… 2018 r., 
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca niniejszym podejmuje się udostępnienia obiektu pod organizację konferencji, w tym 

wynajmu pokoi hotelowych, sali konferencyjnej oraz usługi cateringu w terminie wynikającym  
z OPZ, w tym zapewnienia pełnej obsługi realizacyjnej wszystkich działań obejmujących 
Przedmiot Umowy, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w OPZ oraz ofertą Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową w zakresie zapewniania noclegów oraz 
organizacji konferencji, cateringu, doświadczoną zawodowo kadrę oraz przygotowanie 
techniczne, jak również zaplecze organizacyjne umożliwiające prawidłowe wykonanie 
Przedmiotu Umowy, w terminach określonych w Umowie. 

3. Wykonawca podejmuje się świadczenia usług na najwyższym, profesjonalnym poziomie, zgodnie 
z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z interesami Zamawiającego oraz 
dołoży wszelkich starań do efektywnego i należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

4. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca będzie działać z należytą starannością, mając na uwadze 
przede wszystkim zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ważnej polisy 
ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem 
Umowy, na kwotę 20.000 zł brutto. Certyfikat ubezpieczeniowy powinien być przedłożony 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. 
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§ 4 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych: 

a)  za niedotrzymanie terminu wykonania całości lub poszczególnych części Przedmiotu 
Umowy, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy tj. terminów wskazanych w punktach II, III,  IV 
i V OPZ, stanowiącego załącznik nr 1 Umowy - w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, za każdy 
przypadek opóźnienia z osobna; 

b)  za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wskazanych w § 6 
ust.1 lit. a) Umowy – kwotę w wysokości 40 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust.1 Umowy. 

2. Naliczenie oraz zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań określonych 
Umową. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z wszelkich należności 
przysługujących mu od Zamawiającego.  

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych określonych  
w umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytej realizacji całości Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
w kwocie nie wyższej niż: …… zł (słownie: ………………….) złotych brutto, z zastrzeżeniem 
możliwości zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy oraz z pkt VI OPZ. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wypłacone będzie Wykonawcy po należytym wykonaniu 
całości Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu 
faktury VAT, wraz z protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, 
przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………,  
w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie 
obliczone zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do Umowy, jako iloczyn ceny za 
jedną osobę oraz łącznej liczby uczestników. 

3. Podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę będzie 
podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa powyżej  
w ust.2, potwierdzający należyte wykonanie Przedmiotu Umowy i wykonanie przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy, w tym zapewnienie pokoi hotelowych, sali 
konferencyjnej oraz cateringu. 

4. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadkach przewidzianych 
przepisami Kodeksu cywilnego, a także gdy:  

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem realizacji Umowy tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, w szczególności 
przekracza terminy wskazane OPZ; 
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b) wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia . 

2. Zamawiający złoży wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej,  
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, 
uprawniających Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

 
§ 7  

Zmiana Umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach konieczności 

przedłużenia terminu umownego wykonania Przedmiotu Umowy z powodu: 

• działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, np. klęski żywiołowej lub 
strajku; nie uważa się za wyjątkowe takich zdarzeń lub okoliczności, które przy 
uwzględnieniu Przedmiotu Umowy, powinny być przez Wykonawcę normalnie brane pod 
uwagę, 

• przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń 
gospodarczych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

• ewentualnej zmiany terminów wydarzenia określonych w OPZ, z uwagi  
na okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie, na podstawie posiadanej w momencie 
podpisywania Umowy wiedzy, przewidzieć np. modyfikacji planu działań Polskiej Organizacji 
Turystycznej opracowanego na rok 2018; 

2. Zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie – pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby pokoi o maksymalnie 3           w stosunku 

do liczby deklarowanej w OPZ, a w konsekwencji obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia  
w oparciu o rzeczywistą liczbę uczestników. Zamawiający najpóźniej do 27 listopada 2018 r. poda 
za pośrednictwem poczty elektronicznej ostateczną liczbę pokoi hotelowych oraz noclegów. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia liczby uczestników 
wydarzenia, o ile będą dokonane w sposób wskazany powyżej. 

 
§ 8 

Ochrona danych osobowych 
1. Strony zgodnie oświadczają, że stosują zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.: 

a) administratorem danych osobowych prelegentów i osób korzystających z usługi noclegowej 
jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą ul. Chałubińskiego 8,      00- 613 Warszawa 

b) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod 
adresem dpo@pot.gov.pl oraz listownie na adres Administratora; 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji usługi noclegowej w hotelu, zgodnie  
z art. 6 ust. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;  

d) dane osobowe osób wskazanych w § 8 pkt. 2 ust. a) będą przetwarzane przez Hotel ………… 
ul. ……….., . w celu realizacji usługi noclegowej;  

e) Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu realizacji usługi noclegowej                 do usunięcia 
danych osobowych osób zameldowanych w hotel na podstawie niniejszej umowy; 

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
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g) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. Po 28 

września 2018r dane zostaną usunięte.  

h) uczestnik konferencji i korzystający z noclegu ma prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wystąpieniem uczestnika z wnioskiem  
o realizację gwarantowanych mu w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych 
praw; 

i) uczestnik konferencji i korzystający z noclegu ma również prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
b) oferta Wykonawcy, 
c) wzór protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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