
        Katowice, dnia 17.03.2022 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. 

40-951 Katowice, al. Korfantego 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000272147, NIP 634-012-64-24, 

REGON: 000558506, wysokość kapitału zakładowego: 3.500.000 zł, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu 

– Marka Kwiatka. 

2. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych usług pralniczych dla Hotelu Katowice w 

Katowicach, Al. Korfantego 9. 

2. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Kompleksowa usługa pralnicza obejmuje asortyment pralniczy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zapytania.  

2. Usługa będzie wykonywana od trzech do pięciu dni w tygodniu oraz zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego. 

3. Wykonanie usługi obejmuje:  

− pranie (wraz z obowiązkową dezynfekcją, pranie wodne, wykończenie, maglowanie) 

− koncesjonowanie asortymentowe po procesie prania 

− odbieranie brudnego asortymentu pralniczego z siedziby Zamawiającego, transport do pralni, 

dostarczanie czystego asortymentu do siedziby Zamawiającego w opakowaniach ochronnych, na 

koszt Wykonawcy i jego środkami transportu.   
4. Wykonawca zapewnia wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami sanitarno-

epidemiologicznymi z zastosowaniem środków piorąco-dezynfekujących o szerokim spektrum 

działania, posiadającymi wymagane prawem atesty i certyfikaty. 

4. Informacje dotyczące Wykonawcy 

1. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług pralniczych, 

co potwierdzi poprzez załączenie do oferty co najmniej jednej referencji z wykonania analogicznego 

zamówienia – warunek niezbędny dla uznania ważności oferty. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3. Wykonawca nie może znajdować się w stanie likwidacji, ani upadłości. 

4. Wykonawca nie może zalegać z płatnościami z tytułu obowiązujących składek na rzecz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 

5. Wykonawca nie może zalegać z płatnościami z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego. 

5. Termin realizacji usługi 

Od dnia 01.06.2022 r. 

6. Opis sposobu przygotowania oferty 

6.1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 

6.2. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, nazwę i adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty 

oraz imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz własnoręczny 

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego do zaciągania zobowiązań. 



6.3. Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna mieć oznaczenie: Zapytanie ofertowe na wykonanie 

kompleksowych usług pralniczych w Hotelu Katowice w Katowicach. 

7. Miejsce i termin składania ofert 

7.1. Oferty można składać do dnia 25.03.2022 r. do godz. 14:00 

− Przesłać/złożyć osobiście na adres: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o., 

40-951 Katowice al. Korfantego 9, pokój 106-Sekretariat. 

− Przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@hotel-katowice.pl. 

7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

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

7.4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

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

8. Ocena ofert 

8.1.  Zamawiający dokona oceny ważnych (dopuszczonych pod względem formalnym) ofert na 

podstawie kryterium: cena 100%. 

8.2. Cena musi obejmować całość asortymentu wymienionego w Specyfikacji oraz uwzględniać wszystkie 

koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

8.3. Cena podana przez Oferenta nie będzie zmieniana w czasie realizacji zamówienia. 

9. Inne postanowienia 

9.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na 

każdym etapie bez podania przyczyny, zmiany terminu składania ofert oraz do zmiany warunków 

niniejszego postępowania. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie bip.wput.pl 

w zakładce Ogłoszenia. 

9.2. Z tytułu unieważnienia Zamawiającemu nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty. 

9.3. Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Nogaj tel. 602749715. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 17.03.2022 r. 
 
………………………………………           ………………………… 
pieczęć Oferenta        data 
                                                                                             

Formularz ofertowy 

Oferuję wykonanie kompleksowych usługi pralniczych  w Hotelu Katowice w Katowicach przy al. Korfantego 9 za cenę: 

Specyfikacja Asortymentu pralniczego 

Lp Asortyment Cena netto kilogram /sztukę 

1. Poszwa  

2. Prześcieradło   

3. Poszewka na poduszkę  

4. Ręcznik kąpielowy  

5. Ręcznik frotte  

6. Ręcznik dywanik/stopka  

7. Ręcznik lniany  

8. Podkład na materac  

9. Obrus  

10. Obrus bankiet  

11. Obrusik  

12. Falbana  

13. Kołdra anilana/dezynfekcja  

14. Koc  

15. Poduszka anilana/dezynfekcja  

16. Firany długie   

17. Zasłony długie  

18. Narzuta  

19. Pasaż na łóżko  

Asortyment prania dla gościa hotelowego 

Lp Asortyment Cena netto/sztuka 

1. Garnitur  

2. Marynarka  

3. Żakiet  

4. Spodnie  

5. Spódnica  

6. Kamizelka  

7. Koszula  

8. Bluzka  

9. Podkoszulek  

10. Sukienka  

11. Krawat  

12. Sweter  

13. Bluza  

14. Płaszcz  



15. Kurtka  

16. Majtki  

17. Kalesony  

18. Biustonosz  

19. Skarpety  

20. Piżama  

 
Oświadczam, że: 

− Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

− Nie znajduję się w stanie likwidacji ani upadłości. 

− Nie zalegam w opłacaniu należnych danin publicznych. 

− Jestem/nie jestem płatnikiem VAT. 

− Zobowiązuję się do dotrzymania wykonania usługi. 

 
 

                                     

                

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

                                                                                      /podpis, pieczęć Oferenta/      
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