
	  

	  

	  

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:  

świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego 
w dn. 13 – 14 kwietnia w Bydgoszczy 

w ramach projektu "System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej 
oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej". 

 

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
Nr postępowania: 6/SS/2015 
 
1.  Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z 
organizacją spotkania branżowego spółdzielni socjalnych w Bydgoszczy zgodnie ze 
szczegółowym opisem wskazanym w opisie zakresu zamówienia. 
 
Termin realizacji usługi: 13-14.04.2015 r. (poniedziałek - wtorek) 
 
Zakres zamówienia obejmuje:  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej oraz udostępnienie 

wyposażonej sali szkoleniowej na potrzeby organizacji spotkania branżowego spółdzielni 
socjalnych. 

2. Miejsce realizacji usługi – hotel, centrum szkoleniowo-konferencyjne (usługa świadczona w 
obrębie jednego obiektu) znajdujący się w Bydgoszczy (w obrębie granic administracyjnych 
miasta). 

3. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – tj. dysponować pokojami oraz 
infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie wykluczamy możliwości 
udziału w spotkaniu osób z niepełnosprawnościami. 

4. Przewidywana liczba uczestników spotkania: 56 osób (ewentualnie: -10 osób, w zależności od 
nadesłanych zgłoszeń od uczestników spotkania). Wykonawca winien zapewnić zakwaterowanie dla 
przewidywanej liczby 56 osób (+/- 10 osób) w pokojach jedno i dwuosobowych z łazienką i WC (w 
tym: 6 pokoi jednoosobowych). Nie są dopuszczalne dostawki w pokojach. 

5. Wykonawca powinien również zabezpieczyć na potrzeby konferencji: salę szkoleniową dla 
przewidywanej liczby uczestników (56 osób). Sala szkoleniowa powinna być wyposażona w: internet 
bezprzewodowy, nagłośnienie, 2 mikrofony bezprzewodowe, rzutnik multimedialny, laptop, ekran, 
56 krzeseł (układ kinowy), flipchart wraz z papierem i markerami. 
Sala szkoleniowa powinna znajdować się na terenie obiektu hotelarskiego. 
 
Sala szkoleniowa wykorzystywana będzie: 
I dnia – w godz. 13.00 – 19.00 
II dnia – w godz. 9.00 – 14.30 
 

6. Cena wynajęcia sali szkoleniowej powinna być wliczona w cenę oferty. 
7. Usługodawca zapewni usługę restauracyjną - śniadanie, obiady i kolację, w tym samym obiekcie 

hotelowym, w którym jest świadczona usługa hotelarska. Wykonawca zapewni śniadania w cenie 



	  

	  

	  

pokoju. W skład usługi restauracyjnej wchodzą: 
8.  
śniadanie  
II dnia spotkania w 
godz. 7.00 – 9.00 

bufet: kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko krowie, mleko roślinne, 
cukier, cytryna), soki, woda mineralna, jasne i ciemne (razowe) pieczywo, 
masło, wędliny, deska serów żółtych, twarożek, jogurty, dżem, sałatka 
warzywna, warzywa (min. pomidory, ogórki, papryka, sałata), jajecznica, 
parówki lub kiełbaski na ciepło 

obiad  
I dnia spotkania 
w godz. 13.30 – 
14.15,  
II dnia w godz. 
13.45 - 14.30 

bufet: zupa, danie główne (zawierające sztukę mięsa o wadze zgodnej ze 
standardami i normami żywienia grupowego, nie dopuszcza się dań 
zawierających mięso mielone, gulaszy, itp.)a także  dania wegetariańskie i 
wegańskie (do uzgodnienia), zestaw surówek, mix sałat, deser (minimum 
dwie propozycje do wyboru), kawa z ekspresu, herbata z dodatkami (mleko 
krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna), soki, woda mineralna. Obiad musi 
być zapewniony dla wszystkich uczestników spotkania w sali restauracyjnej 

kolacja  
I dnia spotkania w 
godz. 19.00 – 21.00 

bufet: min. 2 gorące dania, zawierające potrawy mięsne (zawierające sztukę 
mięsa o wadze zgodnej ze standardami i normami żywienia grupowego, nie 
dopuszcza się dań zawierających mięso mielone, gulaszy, itp.), 
wegetariańskie i wegańskie (do uzgodnienia) oraz wędliny, sery, sałatki 
warzywne, jasne i ciemne (razowe) pieczywo, ciasto, masło, kawa z ekspresu, 
herbata z dodatkami (mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna), soki, 
woda mineralna. Kolacja musi być zapewniona dla wszystkich uczestników 
spotkania w sali restauracyjnej 

przerwa kawowa - 
I dnia spotkania: w 
godz. 9.30 – 10.30 
oraz w godz. 13.00 
– 19.00, II dnia: 
9.00 – 13.30 z 
uzupełnianiem 
produktów w formie 
bufetu 

kawa, herbata, mleko krowie, mleko roślinne, cukier, cytryna, woda 
mineralna wyprodukowana przez przedsiębiorstwo spółdzielcze, dwa rodzaje 
ciast świeżych oraz raz podane świeże owoce – cytrusy, jabłka, gruszki (100 
g na osobę bez uzupełniania).  
Przerwy kawowe muszą być zapewnione obok sali szkoleniowej lub w sali 
szkoleniowej dla uczestników spotkania (do uzgodnienia). 

 
9. Usługa restauracyjna będzie świadczona w dniach: 

- 13.04.2015 r. - I dzień spotkania (ciągła przerwa kawowa od godz. 9.30 - na przyjazd 
uczestników spotkania oraz podczas dalszej części spotkania, obiad, kolacja) 
- 14.04.2015 r. – II dzień spotkania (śniadanie, przerwa kawowa ciągła, obiad) 

10. Rozliczenie kosztów usługi hotelarskiej i restauracyjnej nastąpi na podstawie faktycznej liczby 
uczestników spotkania, zgodnie z §4 ust. 2 wzoru umowy (tj. liczba wykorzystanych noclegów x 
oferowana cena jednostkowa za nocleg, liczba spożytych posiłków (wg. listy uczestników) x oferowana 
cena jednostkowa). 
11.  Realizacja przedmiotu zamówienia świadczona będzie zgodnie ze sztuką, wiedzą hotelarską i 
kulinarną, z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm, higieny oraz zgodnie ze szczegółowymi 
ustaleniami Stron. 
12.  Ostateczna liczba uczestników zostanie przekazana Usługodawcy na 3 dni przed planowanym 
rozpoczęciem spotkania. 



	  

	  

	  

13.  Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego propozycję menu. 
14.  Ewentualne zmiany godziny świadczenia usług restauracyjnych wymagają uzgodnienia z 
Zamawiającym. 
 
2. Informacja o potencjalnych wykonawcach, do których wysłane zostało zapytanie ofertowe: 
 
Zapytanie ofertowe wysłano do następujących podmiotów: 

a) Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz, e-mail: marketing@hotelbrda.com.pl 
b) Hotel Zawisza, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, e-mail: marketing@zawisza.bydgoszcz.pl 
c) Hotel Focus BYDGOSZCZ, ul. Modrzewiowa 1, 85-631 Bydgoszcz, e-mail: 

bydgoszcz@focushotels.pl 
d) City Hotel, ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz, e-mail: city@city-hotel.pl 
e) Holiday Inn Bydgoszcz, ul. Grodzka 36, 85-109 Bydgoszcz, e-mail: 

reservations@holiday.hgb.com.pl 
 
3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego: 
Zapytanie ofertowe zamieszczono w dniu 09 marca 2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.ozrss.pl) oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl 
 
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego (w formie odpowiedzi na pytania przesłane przez potencjalnych 
Oferentów) zamieszczono w dniu 12.03.2015 r., 19.03.2015 r., 23.03.2015 r. na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 
4. Termin składania ofert:  
Termin składania ofert wyznaczono na dzień: 24.03.2015 r., do godz. 15.00. 
 
5. Kryterium oceny ofert: 

a) kryterium cenowe (KC) – 100% 
 

 b) Wykonawca musi spełniać także warunki dotyczące:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wskazanej w 

opisie zamówienia (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych); 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5) braku podstaw do wykluczenia. 

 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie 
spełnia”. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucona w 
postępowaniu. 
 
 
 
 



	  

	  

	  

6. Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena: 
 a) „HOTEL CITY” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz 
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektroniczna), w dn. 19.03.2015 r. 
kwota oferty: 22.680,00 zł brutto 
 

Oferta nr 1): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. 
Oferent spełnia warunki określone w pkt. IV zapytania ofertowego: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wskazanej w 
opisie zamówienia (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych) – wpis w przedmiocie 
działalności w KRS (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru 
Przedsiębiorców) 
2) posiada wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – wykazano doświadczenie w obsłudze 5 konferencji, spotkań na min. 
50 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. 
09.03.2015 r.) 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5) braku podstaw do wykluczenia. 

 
b) Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Spółka z o.o., ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz 

oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektroniczna), w dn. 23.03.2015 r. 
kwota oferty: 16.026,82 zł brutto 

 
Oferta nr 2): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. 
Oferent spełnia warunki określone w pkt. IV zapytania ofertowego: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wskazanej w 
opisie zamówienia (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych) – wpis w 
przedmiocie działalności - odpis z Rejestru przedsiębiorców w KRS 

2) posiada wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – wykazano doświadczenie w obsłudze 5 konferencji, spotkań na min. 
50 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. 
09.03.2015 r.) 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5) braku podstaw do wykluczenia. 

 
c) Przedsiębiorstwo Hotelowe Majewicz Sp. z o.o., Hotel „Pod Orłem”, ul. Gdańska 14, 85-006 
Bydgodszcz 
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektroniczna), w dn. 24.03.2015 r., godz. 13:41 
  kwota oferty: 23.020,84 zł brutto 
 
Oferta nr 3): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie.  
Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym. 



	  

	  

	  

Oferent spełnia warunki określone w pkt. IV zapytania ofertowego, w zakresie warunku nr 5 wezwano 
Oferenta do złożenia uzupełnienia: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wskazanej w 
opisie zamówienia (tj. świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych) – wpis w 
przedmiocie działalności w KRS (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru 
Przedsiębiorców) 

2) posiada wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – wykazano doświadczenie w obsłudze 5 konferencji, spotkań na min. 
50 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. 
09.03.2015 r.) 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
5) w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia nie zaznaczono czy Oferent nie 
podlega/podlega wykluczeniu oraz czy jest/nie jest powiązany z Zamawiającym. 
W dn. 25.03.2015 r. przesłano do Oferenta mailowo informację – wezwanie dot. uzupełnienia 
ww. oświadczenia i przesłania go mailem do dn. 26.04.2015 r. do godz. 13.00 na adres 
mailowy, na który były składane oferty. W dn. 25.03.2015 r. o godz. 14:55 otrzymano mailem 
scan oświadczenia, z którego jednoznacznie wynika, że Oferent spełnia wymogi dot. braku 
podstaw do wykluczenia. 

 
d) Biuro Rezerwacji „AGATOUR” Agnieszka Bartczak, ul. Szymanowskiego 7/119, 58-506 Jelenia Góra 
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektronicznie), w dn. 24.03.2015. r., godz. 14:41 
kwota oferty: 15.984,00 zł brutto 
 
Oferta nr 4): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym.  
W formularzu oferty (zgodnym ze wzorem stanowiącym zał. 1 do zapytania ofertowego) Oferent 
oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo hotelowe, a działalność hotelarska stanowi jego podstawową 
działalność (pkt. 3.2 formularza oferty). W przedstawionym wpisie w CEDIG jako przeważającą 
działalność Oferenta wskazano: Działalność pośredników turystycznych (79.11.B). 
Oferent posiada wpis dot. hoteli i innych obiektów zakwaterowania (55.10.Z) oraz restauracje I inne 
placówki gastronomiczne (56.10.A) – jednak zaproponowany w ofercie hotel (Hotel IKAR), w którym 
miałaby być świadczona usługa hotelarsko-restauracyjna nie należy do Oferenta (tym samym usługa 
hotelarsko-restauracyjna świadczona byłaby przez inny podmiot). 
 
W oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia nie zaznaczono czy Oferent nie podlega/podlega 
wykluczeniu oraz czy jest/nie jest powiązany z Zamawiającym. W związku z tym, że oferta nie jest 
zgodna z zapytaniem ofertowym (w zakresie dot. oświadczenia dot. przeważającej działalności 
gospodarczej obejmującej działalność hotelarską) nie wezwano Oferenta do uzupełnień w zakresie ww. 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 
 
e) Rainbow Tours S.A., ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektronicznie), w dn. 24.03.2015 r., godz. 14:48 
kwota oferty: 15.095,13 zł brutto 



	  

	  

	  

 
Oferta nr 5): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym. 
W formularzu oferty (zgodnym ze wzorem stanowiącym zał. 1 do zapytania ofertowego) Oferent 
oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo hotelowe, a działalność hotelarska stanowi jego podstawową 
działalność (pkt. 3.2 formularza oferty). Z przedstawionych przez Oferenta informacji (zaświadczenie o 
numerze identyfikacyjnym REGON) wynika, że jego przeważającą działalność stanowi: działalność 
organizatorów turystyki (79.12 Z).  
Przedstawiono także zaświadczenie o wpisie RAINBOW TOURS S.A. do rejestru organizatorów turystyki 
i pośredników turystycznych, z przedmiotem działalności określonym jako: organizator i pośrednik. 
 
Ponadto Oferent nie wykazał należycie, że spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wymagano wykazania 
doświadczenia w obsłudze 5 konferencji, spotkań na min. 50 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
(licząc od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, tj. 09.03.2015 r.) co miało być potwierdzone 
podaniem nazwy zamawiającego, daty wykonania usługi, liczby uczestników. 
Oferent w pkt. 1 i 5 w wykazie należycie wykonanych usług jako nazwę Zamawiającego wskazał nazwy 
wydarzeń, tj. Polski Kongres Logistyczny oraz Kongres PTK. Tym samym nie wykazano, że Oferent 
spełnia warunek dot. wykonania min. 5 konferencji, spotkań liczących min. 50 osób, trwających min. 2 
dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
 
f) UpHotel S.C., ul. Długa 13, 58-500 Jelenia Góra 
oferta wpłynęła: przesłana mailowo (elektronicznie), w dn. 24.03.2015 r., godz. 14:49 
kwota oferty: 19.881,29 zł brutto 
 
Oferta nr 6): Oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie. 
Oferta nie jest zgodna z zapytaniem ofertowym. 
W formularzu oferty (zgodnym ze wzorem stanowiącym zał. 1 do zapytania ofertowego) Oferent 
oświadcza, że prowadzi przedsiębiorstwo hotelowe, a działalność hotelarska stanowi jego podstawową 
działalność (pkt. 3.2 formularza oferty). W przedstawionym wpisie w CEDIG jako przeważającą 
działalność gospodarczą Oferenta wskazano: Działalność pośredników turystycznych (79.11.B). 
Ponadto z przedstawionej przez Oferenta informacji złożonej wraz z ofertą wynika, że usługa miałaby 
mieć charakter usługi turystyki (ofertę zatytułowano także jako organizację wyjazdu), podczas gdy w 
zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej. 
Oferent nie wykazał należycie, że spełnia warunek dot. dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (wymagano wykazania doświadczenia 
w obsłudze 5 konferencji, spotkań na min. 50 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc od dnia 
upublicznienia zapytania ofertowego, tj. 09.03.2015 r.) co miało być potwierdzone podaniem nazwy 
zamawiającego, daty wykonania usługi, liczby uczestników. W ww. wykazie wskazano jedynie nazwę 
Zamawiającego (pięć razy wskazano jednego Zamawiającego), nie określono (obok nazwy 
Zamawiającego) daty wykonania usługi (dni, miesiąc, rok) oraz liczby osób uczestniczących w 
konferencjach/spotkaniach. Oferent załączył (pomimo braku takiego wymogu) referencje wystawione 
przez wskazanego w ww. wykazie Zamawiającego na rzecz, którego realizowane były usługi. Z 
informacji tych nie wynika ile osób brało udział w poszczególnych wydarzeniach. Tym samym nie 
wykazano, że Oferent spełnia warunek dot. wykonania min. 5 konferencji, spotkań liczących min. 50 



	  

	  

	  

osób, trwających min. 2 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 
	  
7. Wybrana Oferta:  
 
Nazwa Wykonawcy:  
Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne BRDA Spółka z o.o., ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz 
kwota oferty: 16.026,82 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym (oferta jest zgodna z 
zapytaniem ofertowym) oraz zaproponował najniższą cenę. 
 
8. Data sporządzenia protokołu postępowania: 25.03.2015 r. 
 
9. Osoba prowadząca postępowanie:  
Agnieszka Deja, koordynatorka projektu 
Data i podpis: 25.03.2015 r. 
 
10. Osoba sporządzająca protokół:  
Agnieszka Deja, koordynatorka projektu 
Data i podpis: 25.03.2015 r. 
 
11. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Małgorzata Ołdak 
Funkcja: Pełnomocnik Zarządu OZRSS 
Data i podpis: 25.03.2015 r. 
 
Osoba zatwierdzająca wynik postępowania: 
Imię i nazwisko: Cezary Miżejewski 
Funkcja: Prezes Zarządu OZRSS 
Data i podpis: 25.03.2015 r. 
 

13.  Załącznikami do niniejszego protokołu są: 

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty 

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie osoby prowadzącej postępowanie i sporządzającej protokół o braku 
powiązań Zamawiającego z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie osób zatwierdzających wynik postępowania o braku powiązań 
Zamawiającego z Wykonawcą, który złożył ofertę 

d) Załącznik nr 4 – Potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego oraz udzielanych odpowiedzi 
na przesyłane pytania dot. postępowania. 

 


