
Katowice, dnia 28.06.2018r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach  

zaprasza do składania ofert na: 

 

WYKONANIE KOSZTORYSU PROJEKTU HOLU RECEPCYJNEGO, SALI TARASOWEJ, 

TARASU, SZATNI ORAZ DOLNEJ CZĘŚCI ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO HOTELU  

W HOTELU KATOWICE W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 9  

 
I. Zamawiający: 

 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.  

z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 9, NIP 634-012-64-24. 

 
II Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Kalkulacja kosztu wykonania projektu Holu Recepcyjnego, Sali Tarasowej, Tarasu, Szatni oraz 

dolnej części zadaszenia nad wejściem do Hotelu w Hotelu Katowice w Katowicach przy  

al. Korfantego 9.  

Przyszły powstały projekt powinien być spójny, komplementarny oraz uwzględniać założenia 

zamawiającego. 

Szczegółową informację dotyczącą założeń można uzyskać pod numerami telefonów:  

608-284-053 lub 600-373-946 

 
III. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 
Oferta powinna zawierać: 

• imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę oferenta, 

• podstawowe informacje dotyczące oferenta: 

o kopia wpisu do CEiDG lub odpis KRS, 

o oświadczenie o statusie VAT: jest czynnym/zwolnionym/nie jest płatnikiem podatku od 

towarów i usług, 

• oświadczenie oferenta, że: 

o nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, 

o nie została ogłoszona jego upadłość oraz nie został złożony wniosek o wszczęcie 

postępowania upadłościowego lub naprawczego, lub wszczęty proces jego likwidacji,  

lub wydany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, 

o dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

o znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

o akceptuje 40-dniowy termin związania ofertą, 

o przyjmuje bez zastrzeżeń warunki wynikające z niniejszego ogłoszenia oraz  

z załączonego formularza oferty 

• formularz oferty wypełniony zgodnie z załączonym wzorem    

 
IV. Termin wykonania zamówienia: 

 
➢ 30 dni od daty podpisania umowy 

 
V. Miejsce i termin składania ofert: 

  
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

• poczty elektronicznej na adres: sekretariat@hotel-katowice.pl 
• poczty, kuriera lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie na adres: 

 

 

mailto:sekretariat@hotel-katowice.pl


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o. 

40-951 Katowice, Al. Korfantego 9 

 

 

 

z dopiskiem: Projekt Holu Recepcyjnego, Sali Tarasowej, Tarasu, oraz Szatni w Hotelu Katowice w Katowicach 

przy al. Korfantego 9 
 

do dnia 27.07.2018r. do godziny 14:30 

 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.wput.pl. 

 
VI. Dodatkowe informacje 

 

• Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim umówieniu terminu  tel.: 608-284-053 lub 600-373-946 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania 

przyczyny, swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji ceny. 

• Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków 

niniejszego postępowania. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu 

doprecyzowania ofert. 

• Wszelkie zawiadomienia i pytania mogą być przekazywane przez Zamawiającego w formie pisemnej  

za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 

• Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Oferentami. 

• Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia. 

• Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo  

o zamówieniach publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FORMULARZ OFERTY 

 
 

WYKONANIE KOSZTORYSU PROJEKTU HOLU RECEPCYJNEGO, SALI TARASOWEJ, 

TARASU SZATNI ORAZ DOLNEJ CZĘŚCI ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO HOTELU  

W HOTELU KATOWICE W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 9  

 

 
Nazwa oferenta 

Adres oferenta NIP 

Osoba do kontaktu Tel. kontaktowy, e-mail 

 

 

OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Nr Nazwa  
Cena ofer-

towa netto 
VAT 

Cena ofer-

towa brutto 

1 

Wykonanie projektu Holu Recepcyjnego, Sali Tara-

sowej, Tarasu, Szatni oraz dolnej części zadaszenia 

nad wejściem do Hotelu w Hotelu Katowice  

w Katowicach przy al. Korfantego 9 

   

 

 
Termin ważności oferty: ……………………………………………………………………………… 

 
Warunki i termin płatności: ………………………………………………………………………… 

 
Termin realizacji:………………………………………………………………………………………… 

 
Jednocześnie: 
 

1. Oświadczam/y, że JESTEM/NIE JESTEM* płatnikiem podatku VAT.  

 
2. Oświadczam/y, że NIE ZALEGAM/ZALEGAM* z opłacaniem składek ZUS. 

 
3. Oświadczam/y, że NIE ZALEGAM/ZALEGAM* w płaceniu należnych podatków.  

 
4. Oświadczam/y, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 
5. Oświadczam/y, że przyjmuję wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. 

 

 

 

……………………………………                                     ……………………………………………………………………… 
Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy 

 

 

 


