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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Współpraca w zakresie świadczenia usług pralniczych” – PHH Hotele Sp. z o.o. 

Hotel RYCERSKI w Szczecinie oraz Hotel KAPITAN w Szczecinie 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pralniczych dla Hoteli zarządzanych przez 
PHH Hotele Sp. z o.o, zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 

NIP: 676 227 84 06, REGON: 356882180, KRS: 0000219989 

 

II. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 

Hotel RYCERSKI, ul. Potulicka 1A, 70-230 Szczecin 

Hotel KAPITAN, ul. Narutowicza 17d, 70-240 Szczecin 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA 

Przedmiotem zapytania jest sukcesywne świadczenie usług pralniczych w zakresie prania wodnego i/lub 
chemicznego, odplamianiu, krochmaleniu, maglowaniu i prasowaniu, segregacji bielizny czystej z 
zachowaniem podziału na asortyment, pakowaniu oraz transporcie (odbiór i dostawa) pranego 
asortymentu (pościel, ręczniki, obrusy, itp.). 

Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie umowa na okres 24 miesięcy, gwarantująca ustalone stawki 
cenowe, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne okresy. 

Szczegóły dotyczące ilości i rodzaju asortymentu będącego przedmiotem zapytania określa Specyfikacja 
przedmiotu zamówienia będąca załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Usługi pralnicze : 

1. W zakres usług wchodzi: 

 pranie bielizny pościelowej i frotte, 

 pranie innego asortymentu wyposażenia pokoi i części wspólnych, 

 pranie obrusów. 

2. Wykonywane usługi muszą odpowiadać następującym normom:  

 proces prania powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-
epidemiologicznymi, 

 usługi pralnicze powinny być wykonywane z zachowaniem warunków określonych przez 
producenta asortymentu oddawanego do prania, w technologii właściwej dla rodzaju zabrudzeń, 
w sposób zapewniający najlepszą możliwą jakość usługi, 

 wykonawca ma obowiązek używać do wykonywania usługi wyłącznie środków piorących i 
czyszczących posiadających odpowiednie wymagane prawem atesty, 

 wykonawca nie może prać asortymentu z praniem ze szpitali i wojska. 

3. Wykonawca deklaruje możliwość wykonywania usługi pralniczej codziennie od poniedziałku do 
piątku. Częstotliwość tygodniowa oraz godziny odbioru brudnej bielizny i dostawy bielizny wypranej 
z i do Hotelu będą ustalone i określone w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Hotelem po 
podpisaniu umowy. 

4. Wydanie asortymentu brudnego i przyjęcie czystego odbywać się będzie 2 razy w tygodniu. 

5. Odbiór bielizny brudnej i dostawy bielizny wypranej z i do Hotelu, Dostawca dokonywać będzie we 
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własnym zakresie  i własnymi środkami transportu (ręczny sposób odbioru i dostawy asortymentu 
do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń hotelowych) przy zachowaniu wzajemnie 
uzgodnionych terminów. Wyprany asortyment będzie dostarczany do lokalizacji wskazanych w 
Zapytaniu ofertowym, poskładany, posortowany według asortymentu. Koszt opakowania 
Wykonawca uwzględnia w cenie zamówienia.  

6. Wykonawca zapewni odpowiedni sposób sprawnej realizacji usługi. 

7. Za prawidłowo wyprany przedmiot zamówienia Zamawiający uzna asortyment, który jest suchy, 
czysty bez plam pierwotnych i plam wtórnych, powstałych po wadliwym procesie prania wodnego i 
czyszczenia chemicznego lub zabrudzonych w czasie transportu, ma świeży zapach, zachował 
naturalną barwę i strukturę materiału, jest wykrochmalony (w zależności od asortymentu), jest 
wyprasowany, wymaglowany (w zależności od rodzaju asortymentu). 

8. Oferent zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie niezbędne środki do wykonania 
przedmiotu niniejszego zapytania w sposób gwarantujący wykonanie z należytą starannością. 

9. Cena jednostkowa netto określona przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna przez okres 
obowiązywania umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie suchego asortymentu. 

10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2 do 
niniejszego Zapytania ofertowego. 

 

IV. WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE 

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia w szczególności wykluczy się Wykonawców którzy w 
Formularzu Cenowym nie złożą:  
 oświadczenia o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS - nie wymaga się oświadczeń 

potwierdzonych przez właściwy urząd, 

 oświadczenia, iż w czasie trwania umowy Wykonawca będzie nieprzerwanie rejestrowany w 

rejestrze Biała Lista Podatników VAT, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2. Odrzuceniu podlega oferta, która: 

 nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym, 

 nie zawiera Specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego 

Zapytania ofertowego., podpisanego czytelnie przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty, 

 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

 zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty, na których poprawienie Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania, nie wyraził zgody, 

 została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu, 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 

3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających 
spełnianie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu, Zamawiający 
wyznaczy termin w celu ich uzupełnienia. 

4. Wykonawca posiada niezbędne środki finansowe do terminowego zrealizowania przedmiotu 
Zamówienia. 

5. Wykonawca posiada odpowiednie urządzenia i narzędzia do wykonania przedmiotu Zamówienia. 

6. Wykonawca posiada odpowiednio wykwalifikowanych pracowników posiadających wszelkie 
wymagane prawem uprawnienia do zrealizowania przedmiotu Zamówienia. 

7. Wykonawca zaakceptuje w formie pisemnej Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu 
Hotelowego, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. 
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8. Przedstawione oferta cenowa musi być jednostkową ceną netto wyrażoną w PLN.  

9. Wykonawca zapewni możliwości rozliczeń bezgotówkowych na podstawie faktury VAT. 

10. Wykonawca zaakceptuje wzór Umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług pralniczych, który 
stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

 

V. INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 

1. pisemnie zaakceptowanych Ogólnych Warunków Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, 
stanowiące Załącznik nr 3, 

2. wypełnionego Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2 wraz z załącznikami. Szacunkowe 
ilości zamówień, wyliczone są na podstawie danych z lat poprzednich. Ilości mogą ulec zmianie w 
zależności od bieżącego zapotrzebowania, 

3. poświadczenia w Formularzu cenowym faktu niezalegania z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS - nie 

wymaga się oświadczeń potwierdzonych przez właściwy urząd, 

4. poświadczenia w Formularzu cenowym iż w czasie trwania umowy, Wykonawca będzie nieprzerwanie 
rejestrowany w rejestrze Biała Lista Podatników VAT. 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę jednostkową netto 
prania i dezynfekcji asortymentu podstawowego wyrażoną w PLN za 1 kg. 

 

VII. TERMIN REALIZACJI USŁUGI 
 
Planowane rozpoczęcie realizacji usługi – maj 2022 r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM I OPIS SPOSOBU 
PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy PHH Hotele Sp. Z o.o. 
stanowiących Załącznik nr 3. 

2. Oferta musi być przygotowana w postaci Formularza cenowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do 
niniejszego Zapytania ofertowego. 

3. Data ważności oferty nie kończy się wcześniej niż z dniem podpisania umowy. 

4. Oferta musi zawierać: opis przedmiotu oferty, datę jej sporządzenia, datę obowiązywania (min. 30 
dni ważności oferty). Oferta musi zawierać imię i nazwisko autora oferty oraz nazwę i adres siedziby 
firmy – dane kontaktowe zgodnie z Załącznikiem nr 2 - Formularz cenowy. 

5. Zaoferowane warunki cenowe muszą być jednostkową ceną netto wyrażoną w PLN  
za 1 kg obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w 
tym koszty transportu i dostawy.  

6. Oferent wraz z przesłaną ofertą zaakceptuje treść draftu umowy. Wszystkie ewentualne uwagi do 
umowy mogą być zgłaszane w trybie zadawania pytań do Zamawiającego do 12 kwietnia 2022 r. do 
godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.przybylowicz@phhhotele.pl 
jednak Zamawiający zastrzega, iż mogą nie być uwzględnione w ostatecznej treści umowy oraz 
zastrzega tylko negocjacje treści umowy na przesłanym wzorze umowy Zamawiającego.  

 

IX. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
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Oferta powinna być przesłana do 15 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail: m.przybylowicz @phhhotele.pl  

 
 

X. OSOBA KONTAKTOWA  

Marek Przybyłowicz – PHH Hotele Sp. z o.o.  - tel. 607 922 249 

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE 

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

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia przedpłat ani zaliczek na poczet toczącego się 
postępowania. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić od oferentów o wyjaśnienia i informacje 
dotyczące treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, oraz do odwołania 
postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny, a także do prowadzenia negocjacji z 
wybranymi oferentami.  

5. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH Hotele Spółka z o.o. i zostały 
podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

6. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH Hotele Spółka z o.o.. Zawartość ma 
charakter poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH Hotele 
Spółka z o.o. 

7. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

 

XII. REFERENCJE  

Mile widziane będzie załączenie aktualnych referencji lub listy hoteli obsługiwanych obecnie przez 
Oferenta. 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

 Załącznik Nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia 

 Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy 

 Załącznik Nr 3 – Ogólne Warunki Współpracy z PHH Hotele Sp. z o.o. 

 Załącznik Nr 4 – Wzór umowy o współpracy w zakresie świadczenia usług pralniczych 

 Załącznik Nr 5 – Obowiązki wynikające z art. 13  art. 14 RODO 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Marek Przybyłowicz 

 


