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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

 
na usługi społeczne do których zastosowanie 

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

dotyczące: 

„Świadczenia usług hotelarskich realizowanych w 2020 roku dla Narodowego 

Instytutu Fryderyka Chopina – 3 części” 
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§ 1  

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

a) Zamawiającym jest:  

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

Adres: ul. Tamka 43,  00-355 Warszawa 

Tel: +48 22 44 16 100, Fax: +48 22 44 16 112 

NIP: 525-22-14-269  Regon: 017307171 

http://www.nifc.pl      e-mail://zamowienia@nifc.pl 

b) Dni i godziny urzędowania: dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.  

§2 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie określonym w art. 

138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), zwanej dalej uPzp. 

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami uPzp dla postępowań, których wartość 

zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt 1) tj. kwota 750 000,00 EURO. 

§3 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia:  

a) w części nr 1 jest: Świadczenie usług hotelarskich w hotelu w Warszawie posiadającym kategorię 5-

gwiazdkową realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, 

b) w części nr 2 jest: Świadczenie usług hotelarskich w hotelu w Warszawie posiadającym kategorię 5-

gwiazdkową realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, 

c) w części nr 3 jest: Świadczenie usług hotelarskich w hotelu w Warszawie posiadającym kategorię 

min. 4-gwiazdkową realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 

2. Szczegółowy opis przedmiotu każdej z trzech części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do 

Ogłoszenia o zamówieniu, 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 55110000 - 4 Hotelarskie usługi noclegowe, 

55300000 - 3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

 

 

§4 

OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

http://www./
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§5 

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

§ 6  

INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§7 

WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 

§8 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji każdej z części zamówienia: od dnia podpisania umowy na realizację danej części 

zamówienia  do 31 grudnia 2020 r. 

§9 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

1) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli  

     przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) zdolności technicznej lub zawodowej tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, 

jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie :  

 

i. dla części nr 1 wykonali co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę polegającą na 

świadczeniu usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię 5-gwiazdkową -                         

o wartości tej usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, 

 

ii. dla części nr 1 dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała doświadczenie 

minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli. Wykonawca winien 

wskazać minimum jedną osobę spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za 

kontakty i realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego;  

 

iii. dla części nr 2 wykonali co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę polegającą na 

świadczeniu usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię 5-gwiazdkową -                       

o wartości tej usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, 

 

iv. dla części nr 2 dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała doświadczenie 

minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli. Wykonawca winien 

wskazać minimum jedną osobę spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za 

kontakty i realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego;  

 

v. dla części nr 3 wykonali co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę polegającą na 

świadczeniu usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię min.  4 -gwiazdkową -               

o wartości tej usługi nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto, 

 

vi. dla części nr 3 dysponują  co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała doświadczenie 

minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli. Wykonawca winien 

wskazać minimum jedną osobę spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za 

kontakty i realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego.  
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Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, Zamawiający uzna warunek 

dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże inne usługi oraz inne osoby do każdej z części 

zamówienia ze wskazaniem części której spełnienie warunku dotyczy. 

 

 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z zastrzeżeniem §9 ust. 3 poniżej.   

Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. 

poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks kamy, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 2); 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba, (i) wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności lub (ii) 

wykonawca wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości oraz 

posiadającego ww. zobowiązania publicznoprawne powstałe przed ogłoszeniem upadłości, 

w przypadku złożenia, że nie posiada żadnych tego rodzaju za okres przypadający po 

ogłoszeniu upadłości z uwzględnieniem zasad rozliczeń wynikających z art. 245a pu. 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 

niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7)  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawca o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp nie podlega wykluczeniu, jeśli 

wykaże, że w ramach postępowania upadłościowego przedsiębiorstwo upadłego jest 

nieprzerwanie prowadzone przez syndyka; w poprzez przedstawienie postanowienia 
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sędziego-komisarza wydanego na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 1 pu w zw. z art. 213 ust 1 

pu. albo zgody rady wierzycieli wydanej na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 1 pu. 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1212,1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618, 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w ust, 2 pkt 2) lit. a) - c) i pkt 3), gdy osoba,  o której 

mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. a) 

- c), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w ust. 2 pkt 2) lit. d) i pkt 3), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2) lit. d), 

b) w ust. 2 pkt 4) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 

się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w 

tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7) i 9), jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10), jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 11), jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 5) - 9), może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 

będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

ust. 4. 
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6) W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 8), przed wykluczeniem Wykonawcy, 

Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                      

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

7) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania   o udzielenie 

zamówienia. 

2. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawców dokumentów wymienionych w § 10 Ogłoszenia o zamówieniu, w formule 

„spełnia”, „nie spełnia”. 

 

§ 10 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 uPzp, Zamawiający żąda dołączenia przez Wykonawcę do oferty następujących 

dokumentów: 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1)  Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                             

w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzór Oświadczenia - załącznik 

nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu); 

2) Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 uPzp (wzór Oświadczenia - załącznik nr 5 do Ogłoszenia                                       

o zamówieniu); oraz 

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) i 2), 

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2), 

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia                   

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                                

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu o którym mowa w § 9 ust. 

1 pkt 1) lit. a) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca winien przedstawić odpis z 

właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

3. W celu potwierdzenia  spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w § 9 ust. 1 

pkt 1) lit. b) niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca winien przedstawić Wykaz 

wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - obejmujący: 

a) dla części nr 1 co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę polegającą na świadczeniu usług 

hotelarskich w hotelu w Warszawie posiadającym kategorię  5-gwiazdkową - o wartości tej 

usługi nie mniejszej niż  100 000,00 zł brutto, 

b) dla części nr 2 co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę polegającą na świadczeniu usług 
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hotelarskich w hotelu w Warszawie posiadającym kategorię  5-gwiazdkową - o wartości tej 

usługi nie mniejszej niż  100 000,00 zł brutto, 

c) dla części nr 3 co najmniej 1 (jedną) wyodrębnioną usługę polegającą na świadczeniu usług 

hotelarskich w hotelu w Warszawie posiadającym kategorię  4-gwiazdkową - o wartości tej 

usługi nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto. 

4. W celu potwierdzenia  spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa  

w § 9 ust. 1 pkt 1) lit. b)  niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca winien przedstawić 

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 

do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu obejmujący:  

a)    dla części nr 1 dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała doświadczenie 

minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli. Wykonawca winien 

wskazać minimum jedną osobę spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za 

kontakty i realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego;  

b) dla części nr 2 dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała doświadczenie 

minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli. Wykonawca winien 

wskazać minimum jedną osobę spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za 

kontakty i realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego;  

c) dla części nr 3 dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie posiadała doświadczenie 

minimum 1 rok w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji hoteli. Wykonawca winien 

wskazać minimum jedną osobę spełniające ww. kryterium i które będą odpowiedzialne za 

kontakty i realizacje zamówień składanych przez Zamawiającego; 

 

5. Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w 

art. 22a uPzp. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Oświadczenia, o których mowa w § 10 dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

7. Dokumenty, o których mowa § 10, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. 

9 . Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp. przekaże Zamawiającemu oświadczenie                         

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór Oświadczenia stanowi załącznik 

nr 6 do Ogłoszenia   o zamówieniu). 

11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu, zastosowanie mają 

postanowienia Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r., w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia. 

 

 

 

§11 

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

1. W niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z 

zastrzeżeniem iż ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w § 10 

Ogłoszenia o zamówieniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2. Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym: 

numer telefonu: +48 22 44-16-100,  

numer faksu: +48 22 44-16-204 

email: zamowienia@nifc.pl 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest: 

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Aleksandra Bilica, tel.: +48 22 44 16 141  e-mail: abilica@nifc.pl; 

w sprawach proceduralnych: 

Piotr Krakowski, tel.: 22 44 16 202; e-mail: pkrakowski@nifc.pl; zamowienia@nifc.pl;  

4. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz innych informacji przekazanych faksem przez Zamawiającego najpóźniej w dniu ich 

otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał 

informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych. 

Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. 

Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie 

złożoną temu Wykonawcy. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszym 

Ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż 

na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku. 

 

§ 12 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

 

§ 13 
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TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, 

nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 

przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 

§ 14 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Oferta winna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 

zamówieniu); 

2. Do oferty należy załączyć: 

1) Wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w § 10 

Ogłoszenia o zamówieniu; 

2) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (w oryginale), 

które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia postępowania o zamówienie 

publiczne, którego dotyczy; Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego; ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony 

notarialnie; 

3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa, 

określający jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być 

poświadczony notarialnie. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma 

obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument z którego wynika uprawnienie 

osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy udzielającego 

pełnomocnictwa. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o których 

mowa w § 11 ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu przekazywane będą do Pełnomocnika. 

4) W przypadku żądania przez Zamawiającego wniesienia wadium do oferty powinien być 

dołączony dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w § 12 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami Ogłoszenia o zamówieniu. 

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia o zamówieniu i być zgodna z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę odpowiednio dla każdego z zadań pod rygorem 

odrzucenia. 

6. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika 

pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, czytelną techniką. 

7. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w 
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Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek 

składa się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie podpisywać czystych stron. 

8. Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem 

sytuacji opisanej w ust. 12. 

9. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub 

parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia. 

10. Formularz oferty oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

11. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom 

określonym przez Zamawiającego. 

12. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                         

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 

zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 

oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informacje te winny być 

umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji 

zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 

dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 

13. Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym 

opakowaniu oznaczonym napisem: 

Oferta  na: 

„Świadczenia usług hotelarskich realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu 

Fryderyka Chopina –3 części” 
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Nie otwierać przed terminem: 31 marca 2020 r. godz. 1230 

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się 

odcisk pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane i nieoznaczone w ten sposób nie 

będą brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy 

przedmiotowego postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem 

określonym w § 15 ust. 2. 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Koperta 

z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczona słowami „Zmiana 

oferty” albo „Wycofanie oferty”. Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być 

dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca dyspozycję zmiany lub wycofania 

oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Koperty oznakowane dopiskiem 

„Zmiana oferty” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą 

te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone 

do oferty.  

W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy 

„Wycofanie oferty”. 

15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

16. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

17. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych 

walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na 

dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 
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2002 roku w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. 

NBP z dnia 29 września 2002 roku, z późn. zm.). 

 

 

 

 

§15 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

2. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43 w Warszawie, w Kancelarii NIFC (poziom 

2, wejście od ul. Tamka przez portiernię, na parterze budynku), w nieprzekraczalnym terminie 

do 31 marca 2020 r. do godz. 12:00.  

3. Otwarcie ofert odbędzie się, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby 

Zamawiającego w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 12:30 - sala konferencyjna. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

§16 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów  

i usług (VAT) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Cena podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym musi być całkowitą ceną brutto za 

wykonanie zamówienia. 

3. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

4. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

5. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą. 

 

§17 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

§18 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są: 

a) w części 1: 

 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena brutto oferty 60 % 

2. Odległość hotelu od Filharmonii Narodowej 40 % 

Razem 100 % 
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C K 

C min 

Cob 
x W 

C K 

C min 

Cob 
x W 

1) W kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

gdzie: CK - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty 

Cmin - najniższa zaoferowana Cena brutto oferty 

           Cob - Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie  

W – waga 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. 

2) W kryterium Odległości hotelu od Filharmonii Narodowej - maksymalną liczbę punktów 

otrzymają Wykonawcy, którzy wykażą realizację przedmiotu zamówienia w hotelu 

posiadającym kategorię pięciogwiazdkową zlokalizowanym w odległości nie większej niż 1 

km od Filharmonii Narodowej * 

*Najkrótsza odległość mierzona od Filharmonii Narodowej  w Warszawie, ul. Jasna 5, 

00-950 Warszawa, za pomocą portalu Google maps metodą wyznaczania trasy pieszej.  
 

O= 1  x  40% 

gdzie: O – odległość hotelu  Wykonawcy od Filharmonii Narodowej; 

 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.  

1. Suma punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona według wzoru: S = C + O 

gdzie: 

S – suma punktów; 

C - cena brutto; 

O – odległość hotelu Wykonawcy od Filharmonii Narodowej 

 

3. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w 

kryteriów wynosi 100 pkt. 

5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta 

najkorzystniejsza. 

b) części 2: 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena brutto oferty 60 % 

2. Odległość hotelu od Filharmonii Narodowej 40 % 

Razem 100% 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) W kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który 
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C K 

C min 

Cob 
x W 

zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

gdzie: CK - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty 

Cmin - najniższa zaoferowana Cena brutto oferty  

           Cob - Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie  

           W – waga 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 60 pkt. 

2) W kryterium Odległości hotelu od Filharmonii Narodowej - maksymalną liczbę punktów otrzymają 

Wykonawcy, którzy wykażą realizację przedmiotu zamówienia w hotelu posiadającym kategorię 

pięciogwiazdkową zlokalizowanym w odległości nie większej niż 1 km od Filharmonii Narodowej*  

*Najkrótsza odległość mierzona od Filharmonii Narodowej w Warszawie, Jasna 5, 00-

950 Warszawa, za pomocą portalu Google maps metodą wyznaczania trasy pieszej.  
 

O= 1 x  40% 

gdzie: O – odległość hotelu  Wykonawcy od Filharmonii Narodowej; 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 40 pkt.  

2. Suma punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona według wzoru: S = C + O 

gdzie: 

S – suma punktów; 

C - cena brutto; 

O – odległość hotelu  Wykonawcy od Filharmonii Narodowej. 

 

3. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w 

kryteriów wynosi 100 pkt. 

5. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta 

najkorzystniejsza 

 

c) w części 3: 

 

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: 

3) W kryterium Cena brutto oferty, maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który 

zaproponuje najniższą Cenę brutto oferty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio 

mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: 

gdzie: CK - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena brutto oferty 

Cmin - najniższa zaoferowana Cena brutto oferty 

           Cob - Cena brutto oferty zaoferowana w badanej ofercie  

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena brutto oferty 90 % 

2. Odległość hotelu od  Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 10 % 

Razem 100 % 
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W – waga 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 90 pkt. 

4)W kryterium Odległości hotelu od Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - maksymalną 

liczbę punktów otrzymają Wykonawcy, którzy wykażą realizację przedmiotu zamówienia  

w hotelu posiadającym kategorię min. czterogwiazdkową zlokalizowanym w odległości nie 

większej niż 5 km od Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie * 

*Najkrótsza odległość mierzona od Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w Warszawie,               

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, za pomocą portalu Google maps metodą wyznaczania 

trasy pieszej.  

 

O= 1 x  1 0% 

gdzie: O – odległość hotelu  Wykonawcy od Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie; 

 

Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.  

6. Suma punktów dla każdej z ofert zostanie obliczona według wzoru: S = C + O 

gdzie: 

S – suma punktów; 

C - cena brutto; 

O – odległość hotelu Wykonawcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie  

6. W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po 

przecinku. 

7. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w 

kryteriów wynosi 100 pkt. 

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza. 

§19 

INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

§20 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana do dopełnienia następujących formalności: 

1) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie wynika z dokumentów załączonych do oferty; 

2) Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni 

zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 

3) Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą podlegającą 

wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy aktualny dokument wydrukowany z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem; 

2. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), przez Wykonawcę, którego oferta 
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została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy, 

Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny 

(chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 

uPzp). 

 

§21 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

§22 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu, 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, na warunkach i w zakresie określonym w załączniku nr 3 do Ogłoszenia o 

zamówieniu - Istotne postanowienia umowy. 

 

 

§23 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej. 

 

§24 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek 

określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4-7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  unieważnienia  postępowania  z  podaniem  innej niż 

wskazane wyżej przyczyny lub bez podania przyczyny. 

3.Po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę albo imię i 

nazwisko podmiotu, z którym została podpisana umowa. 

4.W  przypadku, gdy  zamówienie  nie  zostanie  udzielone  Zamawiający  zamieści  na  stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia z podaniem 

okoliczności  wskazujących  na  unieważnienie  postępowania,  o  których  mowa  w  pkt  1,  pkt  2 

powyżej. 

 

 

§ 25 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 

kontakt: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, tel.: 22 44-

16-116; 
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2) Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą: poczty tradycyjnej na adres ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa lub poczty 

elektronicznej na adres e-mail: iod@nifc.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa 

Pzp”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

§ 25 

ZAŁĄCZNIKI DO OOZ 

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 

2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2; 
3. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 3; 

4. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczące spełniania 
warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4; 

5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5; 
6. Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej - załącznik nr 6; 

7. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług – załącznik nr 7; 

8.     Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – załącznik nr 8; 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

OFERTA z dnia .................................... 

 

I. INFORMACJE O WYKONAWCY 

 

1. Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa Wykonawcy 

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

 

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

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

w przypadku oferty wspólnej (Konsorcjum)**: 

Pełnomocnik Konsorcjum: ………………………………………………………………………………… 

nazwa Wykonawcy 

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

 

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

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

 

Uczestnik Konsorcjum:…………………………………………………………………………………… 

nazwa Wykonawcy 

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

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

adres Wykonawcy (siedziba), numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

(należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wskazując również Pełnomocnika) 

 

2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa  

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

 

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

adres, numer telefonu, numer faksu, e-mail 

 

 

 

 



 

 

II PRZEDMIOT OFERTY 

1. Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenia usług 

hotelarskich realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 3 

części” 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

a) w części nr 1 na: Świadczenie usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię 5- gwiazdkową 

realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w hotelu  

………………………………………. adres ……………………………………………                  za 

cenę całkowitą: ………………..………… złotych netto  + należny podatek VAT …….…..… %  w 

kwocie …………..………...… zł, co daje łącznie kwotę brutto: 

………………………………………………………….…………… złotych (słownie brutto: 

……………………………………………………..………………………………….) z następującymi 

składowymi ceny: 

 

 

Lp. 
PROJEKT 

ZAKŁADANA  

ILOŚĆ DÓB 

 

CENA BRUTTO  

ZA 1 DOBĘ 

 

CENA BRUTTO ZA 

JEDEN PROJEKT 

 

1.  XVI Festiwal Chopin i jego Europa 

(15.08 – 1.09) pokoje standardowe i ok. 

10  pokoi o podwyższonym standardzie 

(w tym 1 suite na dwie noce dla 2 osób 

z dwoma sypialniami, 2 łazienkami, 

kuchnią i salonem) w tej samej cenie ) 

1944 

  

 

b) w części nr 2 na: Świadczenie usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię 5- gwiazdkową 

realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w hotelu  

………………………………………. adres ……………………………………………                  za 

cenę całkowitą: ………………..………… złotych netto  + należny podatek VAT …….…..… % w 

kwocie …………..………...… zł, co daje łącznie kwotę brutto: 

………………………………………………………….…………… złotych (słownie brutto: 

……………………………………………………..………………………………….) 

z następującymi składowymi ceny: 

 

 

Lp. 
PROJEKT 

ZAKŁADANA  

ILOŚĆ DÓB 

 

CENA BRUTTO  

ZA 1 DOBĘ 

 

CENA BRUTTO ZA 

JEDEN PROJEKT 

 

 

1. 

Eliminacje do Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego  im. 

Fryderyka Chopina - (17.09 - 30.09) - 

Jury - 12 osób  - pokoje o 

podwyższonym standardzie (pokój z 

sypialnią) 

156 

  

2. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. Fryderyka Chopina – Jury  - 18 osób 

– (30.09 - 22.10 - 8 osób; 2.10 - 21.10 - 

9 osób, 8.10 - 21.10 - 1 osoba)– pokoje 

o podwyższonym standardzie (pokój z 

sypialnią) 

360 

  



 

 

d) w części nr 3 na: Świadczenie usług hotelarskich w hotelu posiadającym kategorię minimum 4 - 

gwiazdkowym realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w hotelu  

………………………………………. adres ……………………………………………                  za 

cenę całkowitą: ………………..………… złotych netto  + należny podatek VAT …….…..… %  

w kwocie …………..………...… zł, co daje łącznie kwotę brutto: 

………………………………………………………….…………… złotych (słownie brutto: 

……………………………………………………..………………………………….) z następującymi 

składowymi ceny: 

PROJEKT 
ZAKŁADANA 

ILOŚĆ DÓB 

 

CENA BRUTTO  

ZA 1 DOBĘ 

 

CENA BRUTTO ZA 

JEDEN PROJEKT 

 

Międzynarodowy 

Kongres 

Chopinologiczny 

(30.11 – 5.12) – ok. 

100 osób - pokoje 

standardowe 

500 

  

 
 

3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia     

        podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu (wraz z załącznikami 

stanowiącymi jego integralną cześć) oraz wyjaśnieniami i zmianami Ogłoszenia o zamówieniu 

przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, które stanowią 

załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Niniejszym oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. 

7. Oświadczamy, że powierzymy do wykonania podwykonawcom następujące części 

zamówienia**: 

 

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu, czyli 

przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Niniejszym potwierdzam załączenie do oferty następujących dokumentów: 
(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami) 

1………………………………………………………………………..……Zał. Nr 

2. ……………………………………………………………………………Zał. Nr 

Lp. Nr części Nazwa części 

   

   

 



 

 

3 ……………………………………………………………..……………………..Zał. Nr 

4 ………………………………………………………..…………………Zał. Nr 

5 ………………………………………………………..…………………Zał. Nr 

6 ……………………………………………………………………….…………..Zał. Nr 

 

10. Forma w jakiej zostało wniesione wadium:  

……………………………………………………………………………………………… 

11. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 uPzp, na 

następujący rachunek bankowy ………………..…...................................……** 

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.*** 

13. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:* 

 .. żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 .. wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w 

związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom 

postępowania 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 

od do 

    

    

 

14. Oferta została złożona na …….. zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr …..……… 

 do …………………….. 

 

 

 

  ………............................................................. 
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 
 

 

* niepotrzebne skreślić 

 ** jeżeli dotyczy 

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 

oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część 1 

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie organizował XVI Festiwal Chopin i jego Europa (w 

sierpniu 2020 r.). Zapewnienie noclegów wykonawcom: artystom ww. wydarzenia jest niezbędnym 

elementem organizacyjnym.  

Przy wyborze hotelu dla artystów bardzo ważna jest jego cena oraz lokalizacja, w istotny sposób 

wpływająca na organizację imprez. Znacząca część artystów (zespołów i solistów) zapraszanych w 

ramach artystycznych przedsięwzięć Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zdecydowanie preferuje 

hotel w bezpośredniej bliskości sal koncertowych, w których odbywa się wymienione wydarzenie. 

Wyjście naprzeciw oczekiwaniom artystów ma znaczący wpływ na atmosferę i przebieg zaplanowanych 

projektów. Dogodna lokalizacja hotelu sprawia, iż ograniczony do minimum lub niepotrzebny jest 

transport  na próby i koncerty.  

Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina zależy na hotelu o bardzo wysokim standardzie, który zna 

wymagania artystów i zawsze wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, a także takim, w którym panuje 

dobra, przyjazna atmosfera. 

 

Istotne jest również uruchomienie dedykowanego Instytutowi, całodobowego telefonu kontaktowego (w 

trakcie trwania wspomnianych wydarzeń) umożliwiającego pracownikom Instytutu bezpośredni kontakt 

z obsługą recepcji hotelowej (najlepiej pod telefonem komórkowym). 

 

Przybliżony harmonogram świadczenia usług hotelarskich:  

 

PROJEKT 
ZAKŁADANA  

ILOŚĆ DÓB 

 

MIEJSCE 

XVI Festiwal Chopin i jego Europa 

(15.08 – 1.09) pokoje standardowe i ok. 

10  pokoi o podwyższonym standardzie 

(w tym 1 suite na dwie noce dla 2 osób z 

dwoma sypialniami, 2 łazienkami, 

kuchnią i salonem) w tej samej cenie ) 

1944 

Filharmonia Narodowa, 

Studio Koncertowe 

Polskiego Radia, Teatr 

Wielki – Opera Narodowa 

 

Zamawiający zastrzega iż, zarówno terminy pobytu gości jak i ilość dób są zakładane, mają charakter 

orientacyjny i mogą ulec zmianie bądź anulacji. 

 

Część 2 

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie organizował Eliminacja do Międzynarodowego Konkursu 

Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (we wrześniu 2020r.) oraz XVIII Międzynarodowy Konkurs 

Pianistyczny im. Fryderyka Chopina (w październiku 2020 r.)  Zapewnienie noclegów Jury ww. 

wydarzeń jest niezbędnym elementem organizacyjnym.  

 

Przy wyborze hotelu dla Jury Konkursu bardzo ważna jest jego cena oraz lokalizacja, w istotny sposób 

wpływająca na organizację imprez. Znacząca część Jury zaprasza w ramach artystycznych 

przedsięwzięć Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina zdecydowanie preferuje hotel w bezpośredniej 

bliskości Filharmonii Narodowej, w której będą się odbywać wymienione wydarzenia. Wyjście 

naprzeciw oczekiwaniom artystów ma znaczący wpływ na atmosferę i przebieg zaplanowanych 



 

 

projektów. Dogodna lokalizacja hotelu sprawia, iż ograniczony do minimum lub niepotrzebny jest 

transport  na przesłuchania.  

Koniecznym warunkiem jest możliwość umieszczenia w pokoju każdego członka Jury instrumentu do 

ćwiczenia (typu AvantGrand). 

 

Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina zależy na hotelu o bardzo wysokim standardzie, który zna 

wymagania artystów i zawsze wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, a także takim, w którym panuje 

dobra, przyjazna atmosfera. 

 

Istotne jest również uruchomienie dedykowanego Instytutowi, całodobowego telefonu kontaktowego (w 

trakcie trwania wspomnianych wydarzeń) umożliwiającego pracownikom Instytutu bezpośredni kontakt 

z obsługą recepcji hotelowej (najlepiej pod telefonem komórkowym). 

 

Przybliżony harmonogram świadczenia usług hotelarskich:  

 

 

 

Lp. 

PROJEKT 
ZAKŁADANA  

ILOŚĆ DÓB 

 

MIEJSCE 

 

1. 

Eliminacje do Międzynarodowego 

Konkursu Pianistycznego  im. 

Fryderyka Chopina - (17.09 - 30.09) - 

jury - 12 osób  - pokoje o 

podwyższonym standardzie (pokój z 

sypialnią) 

156 

Filharmonia Narodowa 

2. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 

im. Fryderyka Chopina – Jury  - 18 osób 

– (30.09 - 22.10 - 8 osób; 2.10 - 21.10 - 

9 osób, 8.10 - 21.10 - 1 osoba)– pokoje 

o podwyższonym standardzie (pokój z 

sypialnią) 

360 

Filharmonia Narodowa 

 

 

Zamawiający zastrzega iż, zarówno terminy pobytu gości jak i ilość dób są zakładane, mają charakter 

orientacyjny i mogą ulec zmianie bądź anulacji.  

 

 

 

Część 3 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina będzie organizował na przełomie listopada i grudnia 

Międzynarodowy Kongres Chopinologiczny. Zapewnienie noclegów wykonawcom tego wydarzenia jest 

niezbędnym elementem organizacyjnym.  

 

Przy wyborze hotelu dla naukowców bardzo ważna jest przede wszystkim jego cena.  

Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina zależy na hotelu, który zna wymagania naukowców i 

zawsze wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, a także takim, w którym panuje dobra, przyjazna 

atmosfera. 

 

Bardzo ważne jest również uruchomienie dedykowanego Instytutowi, całodobowego telefonu 

kontaktowego (w trakcie trwania wspomnianych wydarzeń) umożliwiającego pracownikom Instytutu 

bezpośredni kontakt z obsługą recepcji hotelowej (najlepiej pod telefonem komórkowym). 

 



 

 

 

Przybliżony harmonogram świadczenia usług hotelarskich:  

 

PROJEKT 
ZAKŁADANA 

ILOŚĆ DÓB 

MIEJSCE 

Międzynarodowy Kongres 

chopinologiczny (30.11 – 

5.12) – ok. 100 osób pokoje 

standardowe 

500 

Biblioteka Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 

 

Zamawiający zastrzega iż, zarówno terminy pobytu gości jak i ilość dób są zakładane, mają charakter 

orientacyjny i mogą ulec zmianie bądź anulacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Zawarta w dniu ….….. 2020 roku pomiędzy: 

 

Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-355)    przy ul. Tamka 

43, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod nr RIK 51/2001,  NIP 525 -22 -14 -269, zwanym dalej 

„Organizatorem” lub „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pana Artura Szklenera–  Dyrektora,   

Panią Danutę Rogalę – Głównego Księgowego, 

a 

………………………., z siedzibą w Warszawie  zwaną dalej „Hotelem” lub „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

Zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, 

 

Strony zawarły umowę następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Hotel, w okresie od dnia ………………. 

2020 roku  do dnia 31 grudnia 2020 roku usług hotelarskich –  zwanych dalej „usługami 

hotelarskimi”, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, zleconych przez Zamawiającego i 

przyjętych do wykonania przez Hotel.  

2. Umowa obejmuje świadczenia usług hotelarskich Hotelu w hotelu _____________ dla uczestników 

imprez  organizowanych przez Zamawiającego w ciągu 2020 roku. Przez uczestników imprez będą 

rozumiane także osoby przygotowujące takie imprezy jak również zapraszani przez Zamawiającego 

goście.  

3. Załącznik nr 1 do umowy zawiera wstępny kalendarz imprez i przybliżoną liczbę  noclegów, które 

mają być zarezerwowane w trakcie tych imprez. Informacje dotyczące przewidywanej liczby imprez 

i noclegów zawarte w załączniku nr 1 mają wyłącznie charakter orientacyjny. 

4. Umowa będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zleceń określanych dalej w niniejszej 

umowie jako „rezerwacje”, składanych przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia nazwy hotelu __________________w materiałach 

poligraficznych dotyczących imprez organizowanych samodzielnie przez Zamawiającego. 

6. Strony dołożą szczególnej staranności, aby niniejsza umowa była realizowana zgodnie z 

oczekiwaniami Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 2 

Warunki świadczenia usług 

1. Hotel zobowiązuje się zapewnić gościom Zamawiającego nocleg w pokojach zgodnie z 

Załącznikiem nr … do Umowy (w hotelu_________________) wraz ze śniadaniem, chyba że 

Zamawiający wskaże w rezerwacji inny typ pokoju lub świadczenia dodatkowe niż określone w 

Załączniku nr … do Umowy.  

 

2. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Hotel zobowiązuje się w szczególności 

zapewnić gościom Zamawiającego pokoje, wyposażone w klimatyzację, telefon, szybkie stałe łącze 



 

 

internetowe, zestawy do parzenia kawy i herbaty, mini-bar, sejf, suszarkę do włosów, telewizję 

satelitarną, łazienkę z wanną lub prysznicem.  

3. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za indywidualne wydatki gości Zamawiającego, takie 

jak np. telefon, usługi gastronomiczne niewymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, mini bar, 

pralnia, płatna telewizja, za które to wydatki płacą goście Zamawiającego indywidualnie przy 

wymeldowaniu z Hotelu gotówką lub kartą kredytową. Hotel ma prawo do uzyskania od gości 

gwarancji finansowej na poczet rachunków za świadczenia dodatkowe. Przez gwarancję finansową 

rozumie się depozyt gotówkowy lub podanie rodzaju, numeru i daty ważności karty kredytowej. 

Gwarancja finansowa pobierana jest w dniu przyjazdu gości. W przypadku niezapłacenia należnych 

zobowiązań przez gościa hotelowego Hotel będzie dochodził od niego należności we własnym 

zakresie. 

4. Hotel może w indywidualnych przypadkach i z własnej inicjatywy rozszerzyć zakres świadczeń 

nieobjętych niniejszą umową bez zwiększania ustalonych cen za wynajem pokoi, niezwłocznie 

powiadamiając o tym Zamawiającego drogą pisemną lub elektroniczną.  

5. Hotel zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę z zachowaniem jak najwyższej staranności 

ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej przez Hotel 

działalności, na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie ze 

standardami przyjmowanymi w hotelach …………-gwiazdkowych, przepisami prawa oraz wedle 

swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 

6. W przypadku wykonywania przez  Hotel  usług hotelarskich w sposób sprzeczny z niniejszą 

umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

Wypowiedzenie umowy w tym trybie nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty za 

należycie wykonane usługi hotelowe. 

 

§ 3 

Sposób dokonywania rezerwacji  

1. Rezerwacje pokoi będą dokonywane drogą elektroniczną na adres __________________  oraz 

__________________. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej w terminie siedmiu dni przed 

rozpoczęciem terminu pobytu gości określonego w rezerwacji. Rezerwację uważa się za skutecznie 

dokonaną z momentem jej potwierdzenia drogą elektroniczną przez Hotel. W przypadku braku 

uzyskania potwierdzenia przez Hotel w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez 

Zamawiającego (tj. od dnia wysłania e-maila dotyczącego rezerwacji), przyjmuje się, że Hotel 

potwierdził rezerwację.   

2. Przy dokonywaniu rezerwacji Zamawiający przesyła Hotelowi listę gości. W przypadku, gdy lista 

gości nie zostanie dostarczona wraz z rezerwacją, Hotel ma prawo anulować rezerwację pokoi 

hotelowych po bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do przesłania listy gości w terminie 

określonym w takim wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni robocze.  

3. W przypadku gdy po skutecznym dokonaniu rezerwacji okaże się, że Hotel nie może świadczyć na 

rzecz gościa Zamawiającego usług wskazanych w rezerwacji, Hotel zobowiązany jest do 

zapewnienia świadczenia tych usług przez inny hotel o tym samym standardzie w centrum 

Warszawy oraz zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego z tego 

tytułu, w szczególności różnicę pomiędzy kosztem noclegu w hotelu należącym do Hotelu a 

kosztem noclegu w innym hotelu.  

4. W sytuacji braku możliwości świadczenia usług w hotelu __________________w okolicznościach 

wskazanych w ust. 3 powyżej, Hotel, za zgodą Zamawiającego, może zapewnić świadczenie usług 

przez inny hotel o standardzie co najmniej czterogwiazdkowym w centrum Warszawy. Strony 



 

 

przyjmują, że Zamawiający pokryje koszty noclegu w  ww. hotelu według stawek wskazanych w §5 

ust. 2. W przypadku gdy stawki noclegu w ww. hotelu będą niższe, Zamawiający pokryje koszty 

noclegu w tym hotelu według stawek w tym hotelu. Koszty noclegu w wysokości przewyższającej 

stawki wskazane w §5 ust. 2 oraz inne uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez 

Zamawiającego z tego tytułu pokryje Hotel. 

5. Hotel informuje, że zgodnie z przyjętymi zasadami doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i 

kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego. Udostępnianie zarezerwowanych pokoi hotelowych 

przed godz. 14:00 uzależnione będzie od tego, czy przed tą godziną pokoje były wolne. Wszelkie 

zmiany godzin zajęcia lub opuszczenia pokoju, wykraczające poza podane ramy muszą być 

uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. 

 

§ 4 

Zasady anulacji rezerwacji 

1. Zamawiający może dokonać anulacji zarezerwowanych pokoi hotelowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, w oparciu o podane poniżej warunki anulacji: 

a. do 30 dni przed rozpoczęciem terminu pobytu gości określonego w rezerwacji możliwe jest 

anulowanie 20 % noclegów z łącznej liczby wszystkich zarezerwowanych przez 

Zamawiającego noclegów w hotelu wskazanym w §1 ust. 2 liczonych na dzień dokonania 

anulacji (wlicza się w to także noclegi zarezerwowane przez Zamawiającego a 

niepotwierdzone przez Hotel) – bez opłaty anulacyjnej. Anulowanie powyżej 20 % 

noclegów pociągnie za sobą konieczność wniesienia opłaty anulacyjnej w wysokości 

wartości anulowanych noclegów przekraczających dopuszczalny limit 20 %.  

b. do 5 dni przed rozpoczęciem terminu pobytu gości określonego w rezerwacji możliwe jest 

anulowanie 5 % zarezerwowanych noclegów z łącznej liczby wszystkich zarezerwowanych 

przez Zamawiającego noclegów w hotelu wskazanym w §1 ust. 2 liczonych na dzień 

dokonania anulacji (wlicza się w to także noclegi zarezerwowane przez Zamawiającego a 

niepotwierdzone przez Hotel)  – bez opłaty anulacyjnej. Anulacja powyżej 5 % noclegów 

pociągnie za sobą konieczność wniesienia opłaty anulacyjnej w wysokości wartości 

anulowanych noclegów przekraczających dopuszczalny limit 5 %.  

2. Wartość ww. anulowanych noclegów (opłaty anulacyjnej), o której mowa w niniejszym paragrafie 

będzie obliczana na podstawie iloczynu stawek określonych w § 5 ust. 1 i 2 umowy i liczby 

odwołanych noclegów. 

3. Anulację uważa się za dokonaną z chwilą jej wysłania za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Hotelowi. 

4. Po upływie terminu anulacji określonego w ust. 1 pkt b) powyżej, za każdy potwierdzony, a 

niewykorzystany w danym hotelu nocleg, Hotel obciąży rachunek Zamawiającego według stawek 

właściwych dla danego hotelu, określonych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, za cały okres 

planowanego pobytu.  

5. W sytuacji, kiedy Zamawiający będzie musiał odwołać część noclegów z przyczyn od siebie 

niezależnych (np. przyjazd zespołu o zmniejszonym składzie, wypadki lub choroby  

gości), Hotelowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż  50 % 

wartości odwołanych noclegów. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 5 

Płatności 

1. Za usługi świadczone na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby zrealizowanych noclegów przez 

odpowiednią stawkę jednostkową, określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

2. Stawki za 1 dobę hotelową wynoszą: 

a. __________________- za pokój jednoosobowy ze śniadaniem, (niezależnie od standardu 

pokoju), w ramach………………………… 

b. __________________- za pokój dwuosobowy ze śniadaniem (niezależnie od standardu 

pokoju), w ramach…………………… 

3. Za świadczenia dodatkowe określone w §2 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci kwotę 

wynikającą  z cennika Hotelu obowiązującego w dniu podpisania niniejszej umowy, który zostanie 

przedstawiony Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej umowy i stanowić będzie załącznik nr 2 

do niniejszej umowy, chyba że strony uzgodnią stawki korzystniejsze dla Zamawiającego. 

4. Należność z tytułu wykonania usług objętych niniejszą umową zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej każdorazowo przez Hotel po wykonaniu usług 

dotyczących danej imprezy bądź danej rezerwacji pokoi w ciągu roku 2020. Zamawiający 

zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usług, przelewem na rachunek bankowy znajdujący 

się na tzw. „Białej Liście podatników VAT” o numerze ………… Hotel załączy do każdej faktury 

za noclegi przewidziane w ramach danej imprezy bądź danej rezerwacji zestawienie zawierające 

liczbę uczestników danej imprezy bądź danej rezerwacji nocujących w hotelu oraz liczbę 

zrealizowanych noclegów. 

5. W przypadku opóźnienia w płatności faktury, o której mowa w ust. 4 powyżej wynoszącego co 

najmniej 14 dni Wykonawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, ma prawo wstrzymać się z wykonaniem wszystkich 

jeszcze nierozpoczętych rezerwacji tj. odmówić przyjęcia nowych gości do hotelu wskazanego w 

niniejszej umowie do czasu uregulowania tej faktury jak również przyjmowania i potwierdzania 

nowych rezerwacji.  

6. W przypadku opóźnienia w płatności faktury, o której mowa w ust. 4 powyżej wynoszącego co 

najmniej 21 dni Wykonawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do zapłaty w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania, ma prawo anulować wszystkie rezerwacje już wykonywane 

oraz rezerwacje potwierdzone oraz wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym 

składając oświadczenie na piśmie pod rygorem nieważności.     

 

§ 6  

Zmiany umowy  

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy 

mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jakie mają zastosowanie do zamówienia 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy - zmiana stosowna do wprowadzanych 

rozwiązań prawnych; 

b) zmiany stawki podatku VAT – cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana 

ceny brutto; 

c) zmiany sposobu rozliczania niniejszej umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy; 

d) zmiany terminów płatności; 



 

 

e) pojawienia się okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania niniejszej 

umowy; 

f) wystąpienia potrzeby udzielenia zamówień dodatkowych o których mowa w art. 144 ust. 

1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

g) wystąpienia innych niż powyższe sytuacji umożliwiających zmianę umowy 

wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

h) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany niniejszej umowy o następującym zakresie i 

charakterze: 

1) wynikającym z dokonanej zmiany przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pod lit. 

a) niniejszego paragrafu; 

2) wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pod lit. b (zmiana ograniczona do zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany 

stawki podatku), lit. c (zmiana uzależniona od zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy), lit. d (zmiana polegająca na wydłużeniu bądź 

skróceniu terminów płatności), lit. e (zmiana polegająca na zwiększeniu bądź zmniejszeniu 

wynagrodzenia w zależności od okoliczności nieprzewidzianych w momencie zawierania 

niniejszej umowy), lit. f (zmiana polegająca na zwiększeniu wynagrodzenia o wartość 

zamówień dodatkowych); 

3) zakresu usług hotelarskich w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pod lit. e (zmiana 

polegająca na zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakresu usług uzależniona od okoliczności 

nieprzewidzianych w momencie zawierania niniejszej umowy),  lit. f (zmiana polegająca na 

zwiększeniu zakresu usług o zakres zamówień dodatkowych), lit. h (zmiana polegająca na 

zwiększeniu bądź zmniejszeniu zakresu usług w zależności od tego co jest korzystne dla 

Zamawiającego).  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego  jest 

_________________________. Pozostałe osoby uprawnione do dokonywania rezerwacji i ustalania 

szczegółów związanych z zakwaterowaniem gości z ramienia Zamawiającego oraz do dokonywania 

anulacji – przypisane do każdej imprezy lub każdorazowych rezerwacji, wymienione są w załączniku 

nr 3 do umowy. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Hotelu jest 

_________________________. 

3. W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 1 lub 2 powyżej ze strony Zamawiającego lub 

Hotelu albo rozszerzenia listy osób uprawnionych do reprezentowania którejkolwiek ze stron – ta 

strona umowy powiadomi stronę przeciwną na piśmie lub drogą elektroniczną o takich zmianach. 

Ww. zmiany nie stanowią zmiany niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych.  

5. Tytuły paragrafów mają znaczenie pomocnicze i nie mają charakteru wiążącego dla interpretacji ich 

treści. 

6. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy i załączników do 

niniejszej umowy stosuje się postanowienia umowy.  

7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 



 

 

8. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie, wypowiedzenie bądź 

odstąpienie od niniejszej umowy wymagają każdorazowo formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

9. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

10. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy złożona do niniejszego postępowania (wraz z załącznikami), 

2) Załącznik nr 1: wstępny kalendarz imprez i przybliżona liczbę  noclegów, 

3) Załącznik nr 2: cennik świadczeń dodatkowych, 

4) Załącznik nr 3: osoby uprawnione do dokonywania rezerwacji. 

5) Załącznik nr 4: Klauzule dotyczące przetwarzania danych osobowych 

11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 

12. W przypadku określonym w ust. 11 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

13. Jeżeli Wykonawcą jest kilka podmiotów podejmujących się wspólnie wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy w oparciu o umowę konsorcjum (zwanych dalej Konsorcjum), wówczas 

dodatkowo znajdują zastosowanie poniższe zapisy: 

a) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed 

Zamawiającym za wykonanie niniejszej umowy oraz wszystkich zobowiązań Wykonawcy z 

niej wynikających, w szczególności za zapłatę kar umownych, 

b) podmioty wchodzące w skład Konsorcjum zobowiązane są do pozostawania w Konsorcjum 

przez cały czas trwania niniejszej umowy, 

c) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 

współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za 

wykonanie jakich prac odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum, 

d) lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie związanym z realizacją praw i obowiązków stron wynikających z 

niniejszej umowy lub związanych z jej realizacją. 

 

  

 

       Zamawiający:                       Hotel: 

 

 

 

 

 
 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4  

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

Zamawiający: 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

 

Wykonawca: 

.................................................................................................................................................... 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 UPZP 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług 

hotelarskich realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina –  

3 części”(Nr postępowania ZP/NIFC-25/2020), prowadzonego przez Narodowy Instytut Fryderyka 

Chopina, oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  

w § 9 ust. 1 Ogłoszenia o zamówieniu.  

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.                ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

* Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

L.p. Nazwa podmiotu 

(nazwa/firma, adres) 
Zakres polegania zasobach podmiotu 

   

   

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.                ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

* jeżeli dotyczy 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.             ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5  

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

 

Zamawiający: 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa 

 

Wykonawca: 

.................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa/firma, adres) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 uPZP 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług hotelarskich 

realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 3 części”                              

(Nr postępowania ZP/NIFC-25/2020) prowadzonego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 
oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

(art. 24 ust 1 pkt 12-23 uPzp). 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.            ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 uPzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 uPzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.                ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

* jeżeli dotyczy 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

* Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:  

1. …………………………………………………………………….………………………  

2. …………………………………………………………………….………………………  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.           ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

* jeżeli dotyczy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

* Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

1. …………………………………………………………………….………………………  

2. …………………………………………………………………….………………………  

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres) 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.              ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

* jeżeli dotyczy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.          ………...……………………… 

(podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Na podstawie art. 24 ust. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

oświadczam, że: należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami którzy złożyli 

odrębne oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)., w postępowaniu na: „Świadczenie usług 

hotelarskich realizowanych w 2020 roku dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina – 3 

części” (Nr postępowania ZP/NIFC-25/2020) 

 

 

 

 

…………………….., dnia ………………….                        ……………………………………….. 

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) 

Wykonawcy(ów) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

 

Uwaga! 

Do oferty muszą być załączone dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały należycie wykonane. Dokumentem, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być 

wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

* Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

dn ...............................................................................................        ...............................................................................................................................  

                                                                                     Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych)  

                                                                                            Przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów)

Lp. 
Miejsce wykonania 

usługi 

Przedmiot zamówienia informacje 

zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 lit b 

Ogłoszenia o zamówieniu 

Wartość 

wykonanej usługi 

w PLN netto 

Data wykonania 

zamówienia 
Nazwa i adres 

odbiorcy- 

Zleceniodawcy 

Nazwa 

Wykonawcy 

usługi* 

początek zakończenie 

(data) (data) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

      

 

      

 

      

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

 

Uwaga: 

Wykonawca przestawia według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własną 

odpowiedzialność przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań Ogłoszenia o zamówieniu. Zaprezentowane informacje muszą być 

precyzyjne. 

Niniejszym oświadczamy, że osoby wskazane w ww. tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 .......................................... dn ..............................                                             ……………………………………………………………………..…. 
Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 

LP 
Funkcja w realizacji 

zamówienia 

Imię i 

nazwisko 

 

Kwalifikacje 

 

Doświadczenie zawodowe Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazanymi 

osobami (np.: umowa o pracę 

lub zlecenia, zawarta między 

wykonawcą a wskazaną osobą; 

pisemne zobowiązanie innego 

podmiotu do oddania 

wykonawcy do dyspozycji 

wskazanych osób na okres 

korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia) 

Przedmiot realizacji 
Pełniona 

funkcja 

Data pełnienia tej funkcji 

od 

[mies./rok] 

do 

[mies./rok] 

 

        

         

         

 


