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Zapytanie ofertowe nr 1/2012 
( dotyczy zapewnienia usługi noclegu oraz wyżywienia ) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
Usługi Wysokościowe Szkolenia Janusz Rutka 
ul. Kraszewskiego 32/16, 33-380 Krynica-Zdrój 
tel. kom. 501-870-960  
NIP: 734-178-68-38   REGON: 492051588 
e-mail: biuro@ratwys.pl www.ratwys.pl  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu zakwaterowania oraz wyżywienia 
uczestników szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego. 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 zakwaterowanie (zapewnienie noclegów) 

 zapewnienie wyżywienia (trzy posiłki) 

 zapewnienie sali wykładowej na max 18 osób. 
2. Opis zakwaterowania zamówienie przewiduje zakwaterowanie maksymalnie w pokojach 4 

osobowych. 
 rozpoczęcie doby hotelowej max od 15.00 
 zakończenie doby hotelowej max do 16.00 
standard: hotel, pensjonat, zajazd. 
3. Termin realizacji zamówienia 

11-19.08.2012 dla 12 uczestników + ewentualnie 1,2 instruktorów 
22-28.10.2012 dla 15 uczestników + ewentualnie 1,2 instruktorów 

4. Miejsce wykonania zamówienia : Krynica-Zdrój. 
5. Opis wyżywienia: 

 trzy posiłki : śniadanie, kolacja w formie szwedzkiego stołu, obiad 2 daniowy ( waza z zupą) + 
kompot. 

 w pierwszym dniu  - kolacja 

 w ostatnim dniu - śniadanie i obiad. 

  możliwość zapewnienia prowiantu wg zasady; prowiant za kolacje, kolacja za obiad. 
6. Opis sali wykładowej 

 wyposażona w stoliki i krzesła 

 możliwość podłączenia urządzeń multimedialnych  - ekran, rzutnik, komputer. 

 sala na max 18 osób 

 sala zamykana 
7. Zamawiający niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
8. Zamawiający niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

11-19.08.2012 dla 12 uczestników + ewentualnie 1,2 instruktorów 
22-28.10.2012 dla 15 uczestników + ewentualnie 1,2 instruktorów 

  
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferent powinien stworzyć ofertę, która powinna zawierać: 
  
- pieczątkę firmową, 
- datę sporządzenia,  
- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 
- podpis czytelny przez wykonawcę.  
- cenę z podaniem osobno dnia na poszczególne kursy 
- cenę za poszczególne kursy (bez dodatkowych instruktorów) 
- cenę osobo dnia dla instruktorów 1, 2 instruktorów. 
- wskazanie osoby do kontaktów wraz z numerem telefonu i emailem. 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

biuro@ratwys.pl  lub też przesłana pocztą na adres:  Usługi Wysokościowe Szkolenia                     
ul. Kraszewskiego 32/16, 33-380 Krynica-Zdrój do dnia 15.06.2012 roku 

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 16.06.2012, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty 
zostanie ogłoszony na stronie www.ratwys.pl oraz przesłany do osób zainteresowanych. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 
 

VI. OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
 Cena 100% 
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony 
internetowej znajdującej się pod adresem www.ratwys.pl oraz przęśle informacje do osób 
zainteresowanych. 

 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela Janusz Rutka pod numerem telefonu 501870960 oraz adresem 
email: biuro@ratwys.pl   

 
  

         
       Za powyższe Janusz Rutka 
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