
GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI – autorski program dostosowywania studentów Wydziału  
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do współczesnych wymagań rynku pracy

nr POWR.03.01.00-00-K187/15

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/GCD/n z dnia 24.05.2016

1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań; NIP: 777-00-06-350

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone z zastosowaniem art. 4. pkt. 8 Prawa Zamówień 
Publicznych, tj. trybu właściwego dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 
euro. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  hotelowa  wraz  z  usługą 
gastronomiczną dla studentów oraz prowadzących zadanie praktyczne 
nr 4 pn. „Zintegrowane planowanie rozwoju” (gmina Sieraków) w ramach 
Projektu  „GEOCENTRUM  DOSKONAŁOŚCI  –  autorski  program 
dostosowywania  studentów  Wydziału  Nauk  Geograficznych  i 
Geologicznych  UAM  do  współczesnych  wymagań  rynku  pracy”  dla 
studentów  Wydziału  Nauk  Geograficznych  i  Geologicznych  UAM  w 
Poznaniu”. 

Termin realizacji zamówienia: 6-11 czerwca.

Usługa  hotelowa obejmie  zapewnienie  noclegów  w  mieście 
Sieraków (woj. wielkopolskie) dla następującej liczby osób:

 21  studentów  (15  kobiet,  6  mężczyzn)  UAM  –  zakłada  się 
zakwaterowanie studentów w pokojach niekoedukacyjnych (osobno 
mężczyźni, osobno kobiety).

 3 pracowników UAM – zakłada się zakwaterowanie pracowników w 
trzech osobnych pokojach.

Przyjazd i zakwaterowanie studentów i pracowników UAM nastąpi dnia 6 
czerwca ok. godz. 17:00, natomiast wyjazd w sobotę 11 czerwca 
ok. godz. 12:00.

Usługa gastronomiczna obejmie zapewnienie wyżywienia w mieście 
Sieraków dla 24 osób, w tym:

 21 studentów UAM,
 3 pracowników UAM.

Zapewnienie wyżywienia obejmie:
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 dnia 6 czerwca 2016 r. dwudaniowy obiad dla każdej z osób wraz z 
napojem ok. godz. 17:00-18:00,

 dnia 7 czerwca 2016 r. dwudaniowy obiad dla każdej z osób wraz z 
napojem  ok.  godz.  14:00-16:00  oraz  kolację  zimny  bufet  w 
godzinach wieczornych (ok. 20:00),

 dnia 8 czerwca 2016 r. dwudaniowy obiad dla każdej z osób wraz z 
napojem  ok.  godz.  14:00-16:00  oraz  kolację  zimny  bufet  w 
godzinach wieczornych (ok. 20:00),

 dnia 9 czerwca 2016 r. dwudaniowy obiad dla każdej z osób wraz z 
napojem  ok.  godz.  14:00-16:00  oraz  kolację  zimny  bufet  w 
godzinach wieczornych (ok. 20:00),

 dnia 10 czerwca 2016 r. dwudaniowy obiad dla każdej z osób wraz 
z  napojem  ok.  godz.  14:00-16:00  oraz  kolację  zimny  bufet  w 
godzinach wieczornych (ok. 20:00).

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, dotyczące dysponowania bazą hotelową oraz gastro-
nomiczną odpowiadającą opisowi przedmiotu zamówienia. Ocena spełniania 
tych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podsta-
wie złożonego formularzu ofertowego. 

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie najniższej ceny. 

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Za-
mawiającego,  albo przesłać na adres e-mail:  geocentrum@amu.edu.pl, 
na  formularzu  Wzór  oferty  załącznik  1,  w terminie  do  dnia  2.06.2016 
roku. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą do kontakt w sprawie zapytania jest dr Bartłomiej Kołsut: bartko-
l@amu.edu.pl, nr tel. 691 224 550.

7. POINFORMOWANIE O WYNIKACH

Wykonawcy  zostaną  powiadomieni  drogą  elektroniczną  o  wynikach 
postępowania  w  ciągu  trzech  dni  roboczych  od  ww.  daty  zakończenia 
zapytania ofertowego. 
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8. WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
8.1. W przypadku kiedy otrzymane oferty będą przewyższały środki dostępne 

na udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji 
z Oferentem. Negocjacje dokumentowane będą notatką podpisaną przez 
obie zaangażowane strony. 

8.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez 
podania przyczyny.

8.3. Oferent  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych  do  wyboru  oferty  i  ogłoszenia  wyników  oraz  realizacji 
projektu  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych 
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
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