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Warszawa, 23.08.2021r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pralniczej dla Hotelu Holiday Inn 
Rzeszów w Jasionce oraz Hotelu Moxy Poznań zarządzanego przez Polski Holding Hotelowy Sp. z 
o.o.  zgodnie z opisanymi poniżej warunkami. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY :   
Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. 
ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa 
NIP: 522 24 82 605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774 

 
II. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGI : 

Hotel Holiday Inn Rzeszów: Jasionka 952, Jasionka-Rzeszów 
Hotel Moxy Poznań: ul. Bukowska 303, Poznań  
 

III. PRZEDMIOT ZAPYTANIA  
 

Przedmiotem zapytania jest sukcesywna kompleksowa usługa polegająca na: praniu wodnym i/lub 
chemicznym, odplamianiu, krochmaleniu, maglowaniu i prasowaniu, segregacji bielizny czystej z zachowaniem 
podziału na asortyment, pakowaniu oraz transporcie. 
Z wybranym oferentem podpisana zostanie umowa długoterminowa – na okres 36 msc, gwarantująca 
ustalone stawki cenowe, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne okresy.  
 
Szacunkowa ilość prania płaskiej bielizny pościelowej i łazienkowej wyrażona w kg w okresie 1 roku:  

 Hotel Moxy Airport Poznań – 60 000 kg 
 Hotel Holiday Inn Express Rzeszów – 40 000 kg 
 pozostały asortyment wg. zapotrzebowania (wg specyfikacji z załącznika nr 2)  

 
 

1. W zakres usług wchodzi: 
 pranie bielizny pościelowej i frotte  
 pranie innego asortymentu wyposażenia pokoi i części wspólnych, 
 pranie i prasowanie asortymentu gości hotelowych 
 pranie odzieży służbowej i roboczej  
 zapewnienie systemu automatycznego zliczania pościeli i oznakowanie bielizny pościelowej i frotte w 

razie konieczności w trakcie trwania umowy 
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 Zamawiającego z praniem ze szpitali i wojska (oddzielne linie 
pralnicze)  

3. Wydanie asortymentu brudnego i przyjęcie czystego odbywać się będzie codziennie 7 dni w tygodniu. 
Przy przerwach świątecznych takich jak weekend majowy, Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc 
przynajmniej 5 razy w tygodniu. 

4. Transport asortymentu wraz z załadunkiem i rozładunkiem zapewnia Wykonawca samochodami 
spełniającymi obowiązujące wymogi sanitarno–epidemiologiczne. Wyprany asortyment należy 
dostarczyć do lokalizacji, z której był odbierany do 1 dnia od jego odbioru do prania. Koszty odbioru i 
dostaw prania Wykonawca uwzględnia w cenie. 

5. Wyprany asortyment będzie dostarczany do lokalizacji wskazanej w zapytaniu ofertowym, poskładany, 
posortowany wg asortymentu i zapakowany w folię jednorazowego użytku. Koszt opakowania 
Wykonawca uwzględnia w cenie zamówienia.  
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6. Dostawca zapewni odpowiednią ilość wózków pralniczych potrzebnych do 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 poszczególnego asortymentu określona przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna 

przez okres obowiązywania umowy. Rozliczenie na podstawie suchego asortymentu. 

10.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2. 
 

IV. TERMIN REALIZACJI USŁUGI : rozpoczęcie usługi IX / X 2021r. 
 

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

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy Polskiego Holdingu 
Hotelowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. 

2. Oferta musi być przygotowana na formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2, do niniejszego 
zapytania. 

3. 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 wg załącznika nr 2 (formularz cenowy). 

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

5. Oferent wraz z przesłaną ofertą zaakceptuje treść draftu umowy. Wszystkie ewentualne uwagi do 
umowy mogą być zgłaszane w trybie zadawania pytań do Zamawiającego do dnia 27.08.2021 r., jednak 
Zamawiający zastrzega, iż mogą nie być uwzględnione w ostatecznej treści umowy oraz zastrzega tylko 
negocjacje treści umowy na przesłanym wzorze umowy Zamawiającego.  

 
VI. KRYTERIA PRZYJĘCIA I OCENY OFERT 

Oferty niespełniające wszystkich warunków wymienionych w pkt. VI zostaną odrzucone i nie będą 
podlegać dalszej ocenie.  
 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
 wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 2 w formie excel 

do edycji oraz pdf- podpisany przez osobę upoważnioną skan 
 podpisany Załącznik nr 3 – Wzór umowy - podpisany przez osobę upoważnioną skan 

dokumentu z ew. uwagami do umowy , przy czym Zamawiający nie gwarantuje iż wszystkie 
uwagi zostaną zawarte w ostatecznej wersji umowy 

 zaakceptowane Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 1. 

 pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie lub 
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); 

 oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS, 
 oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w 

rejestrze „Biała Lista Podatników” 
 
Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów : 

 cena 
 doświadczenie 
 jakość 
 częstotliwość prania 

 
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADNIA OFERT :  

Oferta powinna być przesłana do dnia 6.09.2021 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: malwina.bukalska@phh.pl  
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VIII. OSOBA KONTAKTOWA  

 Malwina Bukalska: malwina.bukalska@phh.pl,  tel.: 519 749 735 
 

IX. INNE 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych dla lokalizacji Rzeszów oraz Poznania. 
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia przedpłat ani zaliczek na poczet toczącego się 

postępowania. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić od oferentów o wyjaśnienia i informacje 

dotyczące treści złożonych ofert.  
5. 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.  

6. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane 
wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

7. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie 
może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH. 

8. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 
9. Platforma zakupowa służy wyłącznie do publikacji niniejszego zapytania ofertowego. 

 
 
X. REFERENCJE  

Mile widziane załączenie aktualnych referencji lub listy obiektów hotelowych obsługiwanych obecnie 
przez Oferenta.  

 

 

XI.  ZAŁĄCZNIKI 
 Zał. Nr 1 Ogólne Warunki Współpracy z Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. 
 Zał. Nr 2  Formularz cenowy ze specyfikacją 
 Zał. Nr 3 Wzór umowy na usługi pralnicze 

 
 

 
Z poważaniem 
 

Malwina Bukalska 
Kierownik ds. zakupów 
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