Szczecin, dnia 07.09.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ
1. Zamawiający: ATOL HOTELE Sp. z o.o, ul. Południowa 25 B, 71-001 Szczecin
2. Przedmiot zamówienia : usługa przeprowadzenia kompleksowego postępowania
przetargowego na wybór generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i
rozbudowa Domu Wczasowego AFRODYTA w Świnoujściu wraz z rozbiórką istniejącego tarasu
i zagospodarowaniem terenu przy ul. Stefana Żeromskiego 18 położonego na terenie działek
nr 111, 125 obręb 001“
3. Termin realizacji zamówienia: 30.10.2018 rok
4. Kryterium oceny: Cena -95%; doświadczenie – 5%
5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
Cena: 95
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
PC = (CN/CR) X 95, gdzie:
PC – liczba punktów w kryterium cena oferty, przyznanych rozpatrywanej ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
CR – cena z rozpatrywanej oferty
95 – waga kryterium
Doświadczenie: 5
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w załączniku
do Formularza Ofertowego liczby przeprowadzonych przetargów na wybór Generalnego
Wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat.
Liczba punktów w kryterium „doświadczenie ” będzie przyznawana według poniższej punktacji:
• przedstawienie jednego postępowania przetargowego - 1 pkt
•

przedstawienie dwóch postępowań przetargowych - 2 pkt

•

przedstawienie trzech postępowań przetargowych - 3 pkt

•

przedstawienie czterech postępowań przetargowych - 5 pkt

Składane oferty mogą uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w
szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej,
e. Pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie w imieniu zamawiającego: Katarzyna Kabaj tel.
660 176 787, e-mail: k.kabaj@hotelatol.pl
8. Termin składania ofert : Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres email
Zamawiającego: l, k.kabaj@hotelatol.pl lub pisemnej na adres Zamawiającego ATOL HOTELE
Sp. z o.o. Ul. Południowa 25 B, 71-001 Szczecin, nie później niż do dnia 27 września 2018r. do
godz. 12:00.
9. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i
podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do oferty

FORMULARZ CENOWY
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym o cenę, którego przedmiotem jest usługa
przeprowadzenia kompleksowego postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy
dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa Domu Wczasowego AFRODYTA w
Świnoujściu wraz z rozbiórką istniejącego tarasu i zagospodarowaniem terenu przy ul. Stefana
Żeromskiego 18 położonego na terenie działek nr 111, 125 obręb 001, oświadczamy, że oferujemy
następującą cenę na wykonanie zadania:

Cena netto………………………………….:.………………………zł
słownie:………………………………………………………………………………..………………………………………………………
VAT ……….…%: ………………………….………..zł
Cena brutto:………………………………………..….…………….zł
słownie:……………………………………………………………………………………….………………………………………………

Miejscowość, data:………………………

