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Warszawa, 21.10.2021 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
 
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pralniczej dla Jednostek zarządzanych przez 

Polski Holding Hotelowy Sp.zo.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 : 

Lp.  Nazwa Hotelu  Adres 
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Oddział Food & Catering Services Ul. Komitetu Obrony Robotników 39G 02-148, Warszawa 

2 Renaissance Warsaw Airport Ul. Żwirki i Wigury 1H 00-906, Warszawa 

3 Courtyard by Marriott Warsaw Airport Ul. Żwirki i Wigury 1J 00-906, Warszawa 

4 Hampton by Hilton Warsaw Airport Ul. Komitetu Obrony Robotników 39F 02-148, Warszawa 

5 Hampton by Hilton Gdansk Airport Ul. J. Słowackiego 220 80-298, Gdańsk 

6 Golden Tulip Gdańsk Residence Ul. Piastowska 160 80-358, Gdańsk 

7 Best Western Hotel Jurata Ul. Świętopełka 11 84-141, Jastarnia 

8   Golden Tulip Międzyzdroje Residence Ul. Gryfa Pomorskiego 79 72-500, Międzyzdroje 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU 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 dla Jednostek Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o oraz dla spółek 

należących do Grupy Kapitałowej PHH w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę zawarcia umowy. Dostawca 

zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach. 

Z wybranym oferent-em/-ami podpisana zostanie umowa długoterminowa – na okres 36 miesięcy, gwarantująca 

ustalone stawki cenowe, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne okresy.  

Szacunkowa ilość prania bielizny pościelowej i łazienkowej wyrażona w kg w okresie 1 roku :  

 Renaissance Warsaw Airport – 114 600 kg 

 Courtyard by Marriott Warsaw Airport – 25 000 kg 

 Hampton by Hilton Warsaw Airport – 51 100 kg 

 Hampton by Hilton Gdansk Airport – 43 800 kg 

 Golden Tulip Gdańsk Residence – 58 000 kg 

 Best Western Hotel Jurata – 20 400 kg 

 Golden Tulip Międzyzdroje – 68 000 kg 

Pozostały asortyment wg zapotrzebowania ( wg specyfikacji z załącznika nr 2) 

Usługi pralnicze : 

1. Hotel Renaissance Warsaw Airport  - kompatybilność z  systemem automatycznej kontroli i zliczania 

asortymentu RFID UHF – chipy Datamars modele FT-301 oraz FT-401, wraz z przekazaniem w użytkowanie na 

czas trwania umowy kolektora danych do mobilnego sczytywania tagów oraz dostęp do aplikacji zarządzającej 

programem do odczytu tagów. 

2. W zakres usług wchodzi: 

 pranie bielizny pościelowej i frotte  

 pranie innego asortymentu wyposażenia pokoi i części wspólnych, 

 pranie asortymentu gości hotelowych 

 prasowanie asortymentu gości hotelowych 

 pranie odzieży służbowej i roboczej  

3. 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 
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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. 

4. Dostawca deklaruje możliwość wykonywania usługi pralniczej codziennie od poniedziałku do niedzieli. 

Częstotliwość tygodniowa oraz godziny odbioru brudnej bielizny i dostawy bielizny wypranej z i do Hotelu będą 

ustalone i określone na piśmie pomiędzy Dostawcą a Hotelem po podpisaniu umowy. Wzór Harmonogramu 

Odbiorów i Dostaw stanowi załącznik nr 1. 

5. Wydanie asortymentu brudnego i przyjęcie czystego odbywać się będzie codziennie 7 dni w tygodniu 

6. Wyprany asortyment będzie dostarczany do lokalizacji wskazanych w zapytaniu ofertowym, poskładany, 

posortowany wg asortymentu . Koszt opakowania Wykonawca uwzględnia w cenie zamówienia.  

7. Dostawca zapewni odpowiednią ilość wózków pralniczych potrzebnych do sprawnej realizacji usługi. 

8. 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). 

9. Oferent zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie niezbędne środki do wykonania przedmiotu 

niniejszego zapytania w sposób gwarantujący wykonanie z należytą starannością. 

10. Cena jednostkowa netto poszczególnego asortymentu określona przez Wykonawcę w ofercie jest niezmienna przez 

okres obowiązywania umowy. Rozliczenie na podstawie suchego asortymentu. 

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

 

IV. WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE 

1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia w szczególności wykluczy się Wykonawców którzy nie przedłożą:  

 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 powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

2. Odrzuceniu podlega oferta, która: 

 nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu, 

 nie zawiera Specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1, 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 liczbę odpowiednio wykwalifikowanych pracowników posiadających wszelkie wymagane 

prawem uprawnienia do zrealizowania przedmiotu Zamówienia. 

7. Wykonawca zaakceptuje (pisemne potwierdzenie) Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu 

Hotelowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2. 

8. Zaoferowane warunki cenowe muszą być jednostkową ceną netto wyrażoną w PLN  

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

10. Wykonawca zaakceptuje wzór umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 
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11. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale:  

 Pomorze Zachodnie ( Międzyzdroje),  

 Pomorze Gdańskie (Hampton by Hilton Gdansk Airport; Golden Tulip Gdańsk Residence; Best Western 

Hotel Jurata,  

 Region Warszawski (Renaissance Warsaw Airport; Courtyard by Marriott Warsaw Airport; Hampton by 

Hilton Warsaw Airport) 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych (wariant z systemem automatycznej kontroli i zliczania 

asortymentu) z wyłączeniem Regionu Warszawskiego w zakresie Hotelu Renaissance Warsaw Airport 

 

V. INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 

1. zaakceptowane (pisemne potwierdzenie) Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

2. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Szacunkowe ilości zamówień, wyliczone są na 

podstawie danych z lat poprzednich. Ilości mogą ulec zmianie w zależności od bieżącego zapotrzebowania, 

3. oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS, 

4. oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w rejestrze „Biała 

Lista Podatników” 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych zgodnie z 

poniższymi kryteriami: 

• cena 

• częstotliwość prania 

• jakość 

 

VI. TERMIN REALIZACJI USŁUGI : planowane rozpoczęcie usługi XII/I.2022 

 

VII. 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. 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 wg załącznika nr 2 (formularz cenowy). 

5. 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.  

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 dnia 03.11.2021r.  na adres: 

manager@goldentulipmiedzyzdroje.com., jednak Zamawiający zastrzega, iż mogą nie być uwzględnione w 

ostatecznej treści umowy oraz zastrzega tylko negocjacje treści umowy na przesłanym wzorze umowy 

Zamawiającego.  

 

. TERMIN I MIEJSCE SKŁADNIA OFERT :  

Oferta powinna być przesłana do  08.11.2021r do końca dnia r. pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: beata.siwiec@phh.pl  

 

VIII. OSOBA KONTAKTOWA  

Anna Koczwarska – Housekeeping Manager tel.: +48 735 200 948 

Ewa Szczepańska – General Manager Golden Tulip Międzyzdroje Residence  + 48 519 749 679 

 

IX. INNE 
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1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale:  

 Pomorze Zachodnie ( Międzyzdroje),  

 Pomorze Gdańskie (Hampton by Hilton Gdansk Airport; Golden Tulip Gdańsk Residence; Best 

Western Hotel Jurata,  

 Region Warszawski (Renaissance Warsaw Airport; Courtyard by Marriott Warsaw Airport; 

Hampton by Hilton Warsaw Airport) 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych (wariant z systemem automatycznej kontroli i 

zliczania asortymentu) z wyłączeniem Regionu Warszawskiego w zakresie Hotelu Renaissance Warsaw 

Airport 

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

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

postępowania. 

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

treści złożonych ofert.  

6. 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.  

7. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane wyłącznie w celu 

uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

8. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie może być 

ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH. 

9. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

10. Platforma zakupowa służy wyłącznie do publikacji niniejszego zapytania ofertowego. 

 

X. REFERENCJE  

Mile widziane załączenie aktualnych referencji lub listy hoteli 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 

 

Beata Siwiec 

Specjalista ds. zakupów 


