
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 58/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na usługi noclegowo-cateringowe 

 

Dotyczy konferencji/seminarium:…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zamawiający: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Wyżywienie 
 

 przerwa kawowa - serwis ciągły / jednorazowy (określić elementy składowe). Przez serwis 
ciągły rozumiemy uzupełnianie świadczeń w trakcie spotkania 

 obiad (określić elementy składowe) w formie zasiadanej / bufetu 

 inne wymagania: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Nocleg(szacunkowa liczba osób …………) 

 pokój jednoosobowy  (w cenę wliczone śniadanie) - ………. osób; 

 pokój dwuosobowy  (w cenę wliczone śniadanie)-  ………… osób; 

 pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania (w cenę wliczone śniadanie) - ………. 
osób; 

 inne kryteria:………….. 
 

3. Wynajem sali konferencyjnej 
 sala dla ……….. osób 

 ustawienie:………………………………. 

 dostępność sali w dniach:……………….…………. w godzinach……………………………………. 

 wyposażenie: …………………………………………….. 

 Wykonawca powinien zapewnić obsługę techniczną sali 

 sala szkoleniowa powinna być zgodna z wymaganiami polskiego prawa tj. spełniać 
odpowiednie warunki sanitarne, bezpieczeństwa, akustyczne i jakościowe;  

 sala powinna umożliwiać udział osób niepełnosprawnych; 

 sala powinna posiadać oświetlenie dzienne oraz odpowiednie zaciemnienie 

 sala powinna być wyposażona w sprawną klimatyzacje 

 Wykonawca zobowiązuję się do umieszczenia w widocznym miejscu (np. na drzwiach sali  
i w recepcji) informacji o realizacji konferencji /zgodnie z wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego 

 Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania, w miejscach uzgodnionych, banerów oraz 
innych materiałów dostarczonych przez Zamawiającego 

 powierzchnia recepcyjna / wystawiennicza (określić warunki) 

 inne: …………………………………………………………………………… 

 zamówienie nie może być dzielone 
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II. Termin: ……………………………………….. 
 
III. Ilość osób: ………………………………….. 

 

IV. Warunki dodatkowe: 
1. Wykonawca składający ofertę musi zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia w hotelu 

o minimalnym standardzie trzech gwiazdek / inne………….. W przypadku gdy Wykonawca nie 
spełni tego warunku, jego oferta zostanie odrzucona. 

2. W przypadku, gdy na podstawie przedstawionych danych Zamawiający uzna, że którykolwiek 
z Wykonawców nie spełnia wymogów niniejszego zapytania z powodów formalnych, nie będzie 
podlegała dalszej ocenie. 

3. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia we wszystkich wskazanych terminach. 
W przypadku gdy Wykonawca nie spełni tego warunku jego oferta zostanie odrzucona. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wizji lokalnej w miejscu świadczenia usług przez 
Wykonawcę oraz oceny poziomu jakości przedmiotu zamówienia. W przypadku negatywnej 
oceny, oferta nie będzie podlegała dalszej ocenie. 

5. Inne: …………………………… 

 
V. Kryterium oceny oferty: 

Zostanie wybrany Wykonawca, który spełni kryterium łącznie najniższej sumy całkowitej świadczeń, 
będących przedmiotem zamówienia oraz zastosowanych przez Zamawiającego norm jakości. 
Ceny dla uzyskania przejrzystej porównywalności muszą być podane w złotych polskich we 
wszystkich składnikach oferty (wartości brutto). W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi ceny 
w innej walucie, oferta z przyczyn formalnych nie będzie podlegała ocenie. 
 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 
 
 

VI. Sposób składania ofert:  
Oferty należy przesłać e-mailem na adres:………………………………..     lub faksem na nr …………….………… 

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

VII. Termin składania oferty:……………………………………………………. 

 

VIII. Istotne zapisy umowy realizacyjnej:  

 Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której projekt dostarczy Zamawiający. 

 Płatność za realizację usługi: przelewem do 14 dni po zrealizowaniu usługi i otrzymaniu 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 Nie przewiduje się płatności zaliczkowych. 


