Łódź, dnia 5 grudnia 2017 r.
ROZEZNANIE RYNKU
1. Zamawiający
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. Narutowicza 68
90 - 136 Łódź
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelarsko – gastronomiczna obejmująca wynajem miejsc
noclegowych ze śniadaniem oraz zapewnienie kolacji dla uczestników szkolenia organizowanego przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 15-16 grudnia 2017 r. w związku z
realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pn. Prawo gospodarcze i cywilne
dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej.
Termin zakwaterowania: 15-16 grudnia 2017 r. (1 nocleg na uczestnika)
Termin zapewnienia kolacji: 15 grudnia 2017 r.
Liczba uczestników: 5-15. Ostateczną liczbę osób Zamawiający poda dnia 12 grudnia 2017 r.

Wymagania w zakresie zakwaterowania:
 obiekt hotelowy powinien być zaszeregowany do kategorii minimum dwugwiazdkowej (min.
2**)
 zakwaterowanie w pokojach jedno lub dwuosobowych – obiekt hotelowy powinien posiadać
pokoje jednoosobowe / dwuosobowe w liczbie dostosowanej do liczby uczestników szkoleń. W
przypadku zakwaterowania uczestników szkoleń w pokojach dwuosobowych i zgłoszenia liczby
nieparzystej uczestników szkoleń i/lub niemożności podzielenia uczestników do pary pod
względem płci, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia pokoi jednoosobowych lub
dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania bez dodatkowych opłat.
 Wykonawca zobowiązuje się wydawać śniadanie w formie bufetu szwedzkiego w godzinach:
06:30-09:00. Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego powinno uwzględniać w propozycji menu,
oprócz dań/potraw klasycznych, również dania/potrawy wegańskie, wegetariańskie.
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 lokalizacja obiektu hotelarskiego:
Lokalizacja umożliwiająca dojazd zarówno samochodem, jak i środkami komunikacji publicznej:
- wymagana lokalizacja hotelu/obiektu hotelowego: położony w Łodzi
- max. 7 km od miejsca realizacji zjazdów*
- miejsce zjazdów: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12,
90-232 Łódź)
* odległość będzie weryfikowana przez Zamawiającego w przeglądarce internetowej „Google” w
zakładce Mapy, zgodnie z funkcją „Wyznacz trasę” z zaznaczeniem opcji „Pieszo” po
wprowadzeniu danych:
 w punkcie A – adres początkowy: adres miejsca zjazdów (ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź)
 w punkcie B – adres końcowy: adres obiektu hotelowego, który zostanie wskazany przez
Wykonawcę w ofercie
Wymagania w zakresie zapewnienia kolacji:
 W ramach świadczonej usługi restauracyjnej Wykonawca zapewni kolację (w godz.18.00-20.00).
Kolacja przysługiwać będzie osobom nocującym w hotelu, w dniu przyjazdu.
 Kolacja w formie bufetu, podawana w restauracji przynależnej do obiektu, w którym zapewniona
jest usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem. Miejsce przeznaczone dla celów
konsumpcyjnych musi być wyposażone w krzesła i stoły, w ilości dostosowanej do liczby
uczestników.
 Zamawiający przez jedną porcję kolacji rozumie:
 Przystawki zimne (wędliny, sery, 2 rodzaje sałatek (min. 200 g/os),
 Przystawki ciepłe - mięsne i bezmięsne ( min. 180g/os)
 Pieczywo białe i ciemne,
 Napoje gorące z dodatkami:
 Kawa z ekspresu lub herbata (200 ml/os),
 Cukier – cukier biały, cukier trzcinowy pakowany w saszetkach jednorazowych
o gramaturze jednej saszetki nie mniejszej niż 4 g (średnio 2 saszetki/osoba)
 Cytryna – pokrojona w plastry o gramaturze 10 g +/-10%, 1 plaster/osoba,
 Śmietanka do kawy UHT o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 10%, podana
w dzbankach na śmietankę lub jednorazowych opakowaniach,
 Napoje zimne:
 Woda niegazowana podana w dzbankach – bez ograniczeń
 Soki owocowe 100% - przynajmniej dwa smaki, podane w dzbankach – bez ograniczeń.
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 Uwagi ogólne:
a) Wszystkie naczynia do posiłków powinny być szklane lub ceramiczne (nie dopuszcza się naczyń
plastikowych).
b) Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji wszystkich posiłków (między innymi: stoły,
obrusy - tkanina, krzesła, naczynia, sztućce itp.).
c) Wykonawca
zapewni
obsługę
gastronomiczno-kelnerską
wszystkich
posiłków
w liczbie zapewniającej sprawną organizację, w tym między innymi sprzątanie.
d) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów
sanitarnych przy przygotowaniu posiłków.
e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego
wyżywienia, urozmaiconych, z pełnowartościowych świeżych produktów z ważnym terminem
przydatności do spożycia.
f) Na życzenie Zamawiającego Wykonawca uwzględni w menu dania dietetyczne (np. dania
spełniające wymogi diety bezglutenowej, wegańskiej)
3. Termin i miejsce składania propozycji cenowych
Oszacowanie cenowe zamówienia można dostarczyć osobiście, pocztą do siedziby Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi (pokój 2.13; poniedziałek – piątek
8:00-15:00) bądź przesłać skan na adres mailowy: kamordel@wpia.uni.lodz.pl w terminie do dnia 9
grudnia 2017 r. do godz. 12.00.
Oferty należy złożyć na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Kryteria wyboru Wykonawcy
Cena 100%.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeśli wskazane przez niego ceny
przekroczą maksymalne stawki określone w „Zestawieniu standardu i cen rynkowych w zakresie
najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER” tj:
 Dla zakwaterowania wraz ze śniadaniem
- hotel o maksymalnym standardzie ***: 220 PLN/1 nocleg / 1 osoba
- hotel o niższym standardzie niż ***: 130 PLN/1 nocleg / 1 osoba
 Dla zapewnienia kolacji: 35 PLN / 1 osoba
Zamówienie realizowane w trybie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
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…………………………………..

Załącznik Nr 1 - Oferta

Firma

…………………………………..
Adres

……………………………………..
Telefon, e-mail

OFERTA
Do zamawiającego:
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
ul. Narutowicza 68
90 - 136 Łódź
Odpowiadając na zapytanie o cenę w sprawie świadczenia usługi hotelarsko – gastronomicznej obejmującej
wynajem miejsc noclegowych ze śniadaniem oraz zapewnienie kolacji dla uczestników szkolenia organizowanego
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 15-16 grudnia 2017 r. w związku z realizacją
projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pn. Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów
powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS:
1. OFERUJĘ wykonanie zamówienia za cenę wg poniższej tabeli:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena usługi brutto za przypadająca na
1 uczestnika (zł)

1

2

3

1.

Nocleg ze śniadaniem

2.

Kolacja

2. OŚWIADCZAM, iż posiadam uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

……………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………….
Podpis
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