
 

 

 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 10.09.2021  
- rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne”)  

 
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 

Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA – 

zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-

Z303/17. 

 
§ 1 Zamawiający 

 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Wieniawskiego 1  
61-712 Poznań  
NIP: 777-000-63-50  
 

§ 2 Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji pobytu 20 doktorantów/ek oraz 2 prowadzących 
zajęcia podczas szkoły letniej w dniach 17.09.2021 – 22.09.2021 w Kołobrzegu, obejmująca:  

a. zapewnienie obiektu, w którym będzie odbywała się szkoła letnia, który odpowiada 
standardowi nie gorszemu niż standard hotelu *** gwiazdkowego 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 2017, poz. 2166 ze zm.) od godz. 15:00 w dniu 17.09.2021 do godz. 
12:00 w dniu 22.09.2021 r.;  

b. zapewnienie na terenie obiektu, o którym mowa powyżej jednej klimatyzowanej sali 
szkoleniowej do równoległego wykorzystania dla nie mniej niż 20 osób w godzinach 9:00  
- 18:00, wyposażonej w: 

• stoły i krzesła dla uczestników,  

• laptop,  

• rzutnik multimedialny, 

• flipchart z kompletem flamastrów; 
c. zapewnienie zakwaterowania dla 20 uczestników w pokojach dwuosobowych oraz dwóch 

pokoi jednoosobowych dla 2 prowadzących zajęcia;  
d. zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoły letniej oraz prowadzących zajęcia poprzez: 

• zapewnienie śniadań podanych w formie bufetu (dania ciepłe, przystawki zimne 
płatki, jogurt, mleko, pieczywo ciemne i jasne, masło, napoje typu woda, kawa  
i herbata) w 2, 3, 4, 5 i 6 dniu szkoły letniej,  

• zapewnienie obiadów podanych w formie bufetu (zupa, drugie danie  
2 rodzaje do wyboru: mięsne i wegetariańskie, sok, deser) w 2, 3, 4 i 5 dniu szkoły 
letniej, 

• zapewnienie kolacji podanych w formie bufetu (danie ciepłe, przekąski zimne, 
pieczywo, herbata, woda) w 1, 2, 3, 4 i 5 dniu szkoły letniej,  

 
 



 

 

 
 
 
 

• zapewnienie przerw kawowych w formie bufetu (kawa, herbata, cytryna, mleko, 
woda mineralna niegazowana i gazowana, ciastka, soki) w każdym dniu szkoły 
letniej. Przerwy kawowe serwowane są w sali lub przed salą, w której odbywać 
się będą zajęcia, jedna przerwa kawowa w pierwszym i ostatnim dniu szkoły 
letniej, dwie przerwy kawowe w 2, 3, 4 i 5 dniu szkoły letniej,  

e. zapewnienie materiałów zużywalnych typu papier ksero i pisaki kolorowe każdego dnia 
szkoły letniej oraz długopis i notes dla każdego uczestnika szkoły letniej i prowadzących 
zajęcia w pierwszym dniu zajęć.  

 
Opis za pomocą kodów CPV: 
55100000-1 Usługi hotelarskie 
  

§ 3 Kryteria oceny ofert  
 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami: 

100 % - cena 
Pierwszeństwo będą miały oferty, które spełniają aspekt społeczny tj. na dzień złożenia oferty 
zatrudniają minimum jedną osobę niepełnosprawną.  
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo.  

 
§ 4 Miejsce, sposób składania ofert oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę w postaci skanu należy przesłać na adres email: krzysztof.hajder@amu.edu.pl w terminie  
do dnia 15 września 2021 r. do godz. 13:00.  

2. Oferta winna być podpisana przez należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy a do 
oferty powinny być załączone dokumenty wykazujące owo umocowanie. 

3. Oferta powinna zostać sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 lub zawarte powinny 
w niej zostać wszelkie oświadczenia wymagane zgodnie z zamieszczonym wzorem. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
 

§ 5 Termin realizacji umowy  
Usługa zostanie zrealizowana w dniach od 17 do 22 września 2021 roku. 
 

§ 6 Informacje o postępowaniu 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 
2. Oferta powinna zostać podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  

a dokument potwierdzający jego umocowanie winien zostać dołączony do oferty. 
3. Zamawiający unieważni postępowania, jeżeli:  

a. cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia; 

b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie był on w stanie 
wcześniej przewidzieć.  

 
Załączniki: 
- nr 1 - Wzór oferty.  
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