Wałbrzych, dn. 05.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
którego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro netto
dotyczy: „Usług pralniczych bielizny hotelowej i odzieży roboczej”
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, NIP: 886-000-24-16
tel. 74/ 66 43 850, fax (074) 66 43 862
e-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl
Odbiór i dowóz bielizny hotelowej i odzieży roboczej:
Zamek Książ oraz Hotel Książ**
58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śl. 1
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami dot. prania bielizny hotelowej jest pani Joanna
Cieślik, tel. 74/66 43 895, kom. 607 882 322, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami dot. prania odzieży roboczej jest pani Ewa
Orzel, tel. 74/66 43 805, kom. 885 800 151, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.
2. Zakres przedmiotu oferty obejmuje:
• Odbiór bielizny hotelowej do prania i dostarczenie czystej do Hotelu Książ***, który będzie
odbywał się trzy razy w tygodniu w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9.00 –
13.00 lub zgodnie z telefonicznymi ustaleniami z recepcją Hotelu Książ.
• Odbiór odzieży roboczej do prania i dostarczenie czystej do Zamku Książ będzie odbywał
się raz w tygodniu w piątek, po godzinie 15.00 z portierni w budynku Zamku,
dostarczenie czystej odzieży będzie odbywało się raz w tygodniu w poniedziałek do godziny
7.00 lub zgodnie z telefonicznymi ustaleniami z Działem Administracyjno-Technicznym.
Szacowane ilości asortymentu na okres realizacji zamówienia:
Lp. Asortyment

J.m

Ilość

1

Poszwa

szt.

7500

2

Poszewka

szt.

8000

3

Prześcieradło

szt.

7500

4

Ręcznik duży

szt.

7000

5

Ręcznik mały

szt.

8000

6

Stopka

szt.

4500

7

Firana

szt.

100

8

Zasłona

szt.

120

9

Kołdra

szt.

50

10 Kapa

szt.

50

11 Poduszka

szt.

50

12 Szlafrok

szt.

50

13 Podkład higieniczny

szt.

50

14 Pościel dziecięca

szt.

30

15 Spodnie ogrodniczki

szt.

150

16 Bluza

szt.

50

17 Bluza polar

szt.

80

18 Koszulka T-shirt/polo

szt.

250

19 Koszula flanelowa

szt.

200

20 Czapka

szt.

50

21 Spodnie

szt.

200

22 Spodnie ocieplane

szt.

50

23 Kurtka ocieplana

szt.

50

24 Ręcznik roboczy

szt.

150

25 Bezrękawnik

szt.

50

3. Termin realizacji : od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
4. Warunki płatności : przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez
Wykonawcę.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Ocenie podlegać będzie cena brutto całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych podanego asortymentu.
6. Istotne warunki stawiane Oferentom:
a) prowadzenie działalności umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) w stosunku do oferenta nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
c) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) posiadanie doświadczenia w branży pralniczej min. 3 letnie.
Niespełnienie powyższych warunków, jak i złożenie oferty sprzecznej z ustawą lub z treścią
niniejszego zapytania stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty.
7. Miejsce i termin składania ofert :
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, za pośrednictwem
poczty lub składać osobiście w sekretariacie spółki: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.,
przy ul. Piastów Śl. 1 albo w formie elektronicznej na e-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10.00.
Uwaga: liczy się data i godz. złożenia oferty.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

9. Termin związania ofertą : 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.
10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą.
Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi złożyć następujące dokumenty:
a) ofertę cenową, zgodną z załączonym wzorem formularza, stanowiącym
Załącznik nr 1,
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli ofertę podpisują inne osoby niż
wykazane we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu,
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej – w przypadku wykonawcy podlegającemu wpisowi,.
11. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do 7 dni od dnia składania ofert.
b) Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie i czasie wskazanym
przez Zamawiającego, poprzedzoną pisemnym lub telefonicznym zaproszeniem.
c) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, bez podawania
przyczyn, powiadamiając przy tym wszystkich Wykonawców, w tym również tych,
którzy złożyli oferty po wyznaczonym terminie składania ofert.

