
 

Warszawa, dnia 29.06.2021 
 
PHH Hotele Sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 1 
00-906 Warszawa 
 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym 
możliwości realizacji poniższego Zakupu: 

1. Opis Przedmiotu Zakupu 

Rozbiórka budynku Hali biurowej na działce nr 537/29 w Balicach wraz likwidacją i zaślepieniem 

przyłączy. W zakres przedmiotu zakupu wchodzi również opracowanie wszelkiej niezbędnej 

dokumentacji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień w imieniu Zamawiającego. 

2. Lokalizacja planowanych prac: 

Balice, działka nr 537/29; obr. Balice 

Obiekt znajduje się przy ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego, 32-083 Balice 

3. Termin realizacji przedmiotu Zakupu: 

Preferowany termin realizacji : do 30 września 2021 

4. Warunki dopuszczenia oferty oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełnienia 
warunków: 
a) oferent jest zobowiązany wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane, oraz 
co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do projektowania. 
W szczególności powinien wskazać i przedstawić uprawnienia osoby, która będzie pełnić rolę :  

• kierownika budowy 

• projektanta 
 
b)oferent składający ofertę powinien posiadać doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień 
   - wymagane referencje 
 
c) oferent musi oświadczyć, iż odbył wizję lokalna obiektu, dokonał wszelkich niezbędnych 
pomiarów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i znany jest mu stan 
faktyczny przedmiotowej nieruchomości 
 
d) oferent przedstawi w ofercie dokładną technologię prac oraz dokładny zakres prac wraz z 
obmiarami 
 

5. Kryteria oceny ofert: 
Cena - 100% 

6. Sposób i termin składania ofert: 
a) termin składania ofert – do 20.07.2021 do godz. 14.00 
b) sposób składania ofert: za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@phhhotele.pl 

 
 

7. Informacje dodatkowe: 



 

a) Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień 
    Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego. 

b)Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu 

    Kodeksu cywilnego. 

c)Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Spółkę. 

d)PHH HOTELE sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy 
    zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji lub aukcji elektronicznej; 
    zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania 
    postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania 
    przyczyn. 

             e)Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa 
                 do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności. 

 

Załączniki: 

1) Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

2) Inwentaryzacja Architektoniczna Budynku przeznaczonego do rozbiórki 

3) Zagospodarowanie działki z oznaczeniem budynku przeznaczonego do rozbiórki 

4) Formularz Oferty 

5) Lokalizacja Obiektu (źródło – Google Maps) 

6) Zdjęcia obiektu 

 

 

 
 
 
  

 


