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Warszawa, 10 stycznia 2022 r. 

 
 

Zapytanie ofertowe 
 

Grupa Kapitałowa PHH zaprasza do złożenia oferty cenowej: 

Pobór i wykonania badań próbek wody dla hoteli  

i jednostek należących do Grupy Kapitałowej PHH 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Grupa Kapitałowa PHH: 

1) Polski Holding Hotelowy sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, 02-148 Warszawa 

NIP: 522 24 82 605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774; 

2) PHH  HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa 

KRS: 0000219989, NIP: 6762278406; REGON: 356882180; 

3) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 

adres: Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice, 

KRS: 0000272147, NIP: 6340126424; REGON: 000558506; 

4) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku, adres: ul. Wrzosowa 21, 43-370 

Szczyrk; 

KRS: 0000029718, NIP: 6310016949; REGON: 271979590, 

5) PHN Property Management PHN K sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w 

Warszawie,  

Al. Jana Pawła II 12, lok. V/24, 00-124 Warszawa,  

KRS 0000605002, REGON: 147393971, NIP: 5252593551. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa poboru, transportu i badania 

mikrobiologicznego i fizykochemicznego wody zgodnie z wytycznym przekazanymi przez 

Zamawiającego i według harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego  z miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego tj.:  

a) dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.: 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Courtyard by 

Marriott Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1J, 00-906 

Warszawa; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Renaissance Warsaw 

Airport z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906; 
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 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Hampton by 

Hilton Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39F, 

02-148 Warszawa; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Hampton by 

Hilton Gdańsk Airport z siedzibą w Gdańsku, ul. Juliusza Słowackiego 220, 80-298 

Gdańsk; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Golden Tulip 

Międzyzdroje Residence z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Piastowska 160, 80-358; 

  Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Best Western Hotel 

Jurata z siedzibą w Juracie, ul. Świętopełka 11, 84-141; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Golden Tulip 

Międzyzdroje Residence z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 79, 72-500 

Międzyzdroje; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Moxy Katowice 

Airport z siedzibą w Pyrzowicach, Pyrzowice ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Moxy Poznań 

Airport z siedzibą w Poznaniu, ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Holiday Inn 

Express Rzeszów -Jasionka z siedzibą w Jasionce, Jasionka 952, 36-002 Jasionka; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Hotel Best Western 

Plus Hotel Olsztyn Old Town z siedzibą w Olsztynie, Aleja Warszawska 37, 10-081 

Olsztyn; 

 Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Food &Catering 

Services z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 

Warszawa 

b) dla PHH Hotele Sp. z  o.o.: 

 Hotel Royal Kraków ul. Św. Gertrudy 26, 31-048 Kraków; 

 Hotel Wieniawa Wrocław ul. Gajowicka 130, 53-322 Wrocław; 

 Cassubia Hel ul. Boczna 11, 84-150 Hel; 

 Hotel Kopernik Toruń ul. Wola Zamkowa 16, 87-100 Toruń; 

 Hotel Huzar Lublin ul. Spadochroniarzy 9,20-043 Lublin; 

 Hotel Mazowiecki Warszawa ul. Mazowiecka 10, 00-048 Warszawa; 

 Hotel Ikar Poznań ul. Solna 18, 61-736 Poznań; 

 Hotel Reymont Łódź ul. Legionów 81, 91-072 Łódź; 

 Hotel Iskra Radom ul. Planty 4,  26-600 Radom; 

 Hotel Kapitan Szczecin ul. Narutowicza 17D, 70-240 Szczecin; 

 Hotel Rycerski Szczecin ul. Potulicka 1A, 70-230 Szczecin; 

 Hotel Hetman Rzeszów ul. Langiewicza 29b, 35-035 Rzeszów; 

c) dla Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.: 

 Ośrodek Turystyczno Sportowy  “Zagroń” w Szczyrku ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk; 

 Ośrodek Zamek w Lesku ul. Piłsudskiego 7, 38-600 Lesko; 

d) dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o.: 

 Hotel Katowice w Katowicach Aleja Wojciecha Korfantego 9, 40-951 Katowice; 

e) PHN Property Management PHN K sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna: 

 dla Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówień o inne hotele i obiekty należące 

do każdej ze spółek należącej do Grupy Kapitałowej PHH. 

https://www.bing.com/local?lid=YN7998x4715621010589303735&id=YN7998x4715621010589303735&q=Regent+Warsaw+Hotel&name=Regent+Warsaw+Hotel&cp=52.20758056640625%7e21.029699325561523&ppois=52.20758056640625_21.029699325561523_Regent+Warsaw+Hotel
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3. Zamówienia dla ww. hoteli i obiektów będą składane na podstawie zawartych umów i 

poszczególnych zamówień dokonywanych przez jednostki zamawiające zgodnie z ich bieżących 

zapotrzebowaniem. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych poszczególnych usług przez cały 

okres trwania umów.  

5. Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie, jak też dysponuje 
potencjałem technicznym, organizacyjnym i osobowym, umożliwiającym profesjonalne, 
terminowe oraz należyte wykonanie umów.  

6. Wykonawca dysponuje i zobowiązuje się przedstawić, na każde żądanie Zamawiającego, 
wszystkie atesty, certyfikaty i zezwolenia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego związane z realizacją umów. 

7. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres 2 lat. 
8. Szczegółowy zakres badań oraz harmonogram dla poszczególnych obiektów wymienionych w 

punkcie 1 przekazywane będą Wykonawcy do końca stycznia każdego roku trwania umowy, 
harmonogram badania jakości wody na pływalniach po ustaleniu z właściwym państwowym 
inspektorem sanitarnym.. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu badań w przypadku zmiany 
przepisów prawa ogólnie obowiązującego dotyczących badań wody. 

10. Oferent musi posiadać akredytacje na pobieranie wszystkich próbek wyszczególnionych w 
załączniku nr 1. 

11. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć: 

 terminowe i rzetelne wykonywanie badań wody; 

 udostępnianie wyników badań na adres e-mail i w wersji papierowej, w terminie 7 dni od 

daty pobrania próbek (o ile rodzaj próbki nie wymaga dłuższego badania); 

 telefoniczne i na adres e-mailem  informowanie o przekroczeniu norm przewidzianych w 

Rozporządzeniu; 

 zachowanie gotowości do przeprowadzenia awaryjnego badania wody. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie lokalizacji. 
13. Harmonogramy badań na dany rok w obiektach będą przekazywane Wykonawcy do 20 stycznia, 

harmonogramy wody basenowej po zaakceptowaniu przez właściwy organ (Sanepid). 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru części oferty dla określonych lokalizacji. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

24 miesięcy od daty zawarcia umowy 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:  

1. wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 1 w formie excel do 

edycji oraz pdf- podpisany przez osobę upoważnioną skan, 

2. podpisany Załącznik nr 2 – Wzór umów GK PHH - podpisane przez osobę upoważnioną skan 

dokumentu z ew. uwagami do umowy, przy czym Zamawiający nie gwarantuje iż wszystkie uwagi 

zostaną zawarte w ostatecznej wersji umowy, 

3. zaakceptowane Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 3, 

4. 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), 

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

rejestrze „Biała Lista Podatników”, 

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

a) Kryterium nr 1 Cena oferty netto - waga kryterium – 100% 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 

marcin.prokopiuk@phh.pl do dnia  19 stycznia 2022 r. do końca dnia 

2. Otwarcie ofert nie jest jawne. 

` 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania 

ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W 

przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy 

biorą udział w postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej 

dokonaniu. W przypadku, gdy zmiana treści Zaproszenia do składania ofert będzie istotna, 

Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza 

przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych : 

a) negocjacje mogą być przeprowadzone z Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu 

lub których oferty nie zostały odrzucone, 

b) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w 

postępowaniu z zastrzeżeniem pkt a) lub z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

(lub jedyną ofertę), 

c) o terminie i formie prowadzonych negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji,  

d) negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach negocjacyjnych, 

e) oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż 

oferta złożona w postępowaniu. 

Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez udzielenia zamówienia na każdym 

jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania 

i dostarczenia oferty ponosi Oferent. 

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Udzielone przez 

Zamawiającego Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.  

7. Adres email do zwracania się o udzielenie wyjaśnień: marcin.prokopiuk@phh.pl 

8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9. Zapisy o ochronie danych osobowych stanowią załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

10. Wykonawca, składając ofertę akceptuje treść umowy, która jest załącznikiem do niniejszego 

zapytania. Wszystkie ewentualne uwagi do umowy mogą być zgłaszane w trybie zadawania pytań do 

zamawiającego jednak nie muszą być uwzględnione przez zamawiającego w ostatecznej treści umowy. 

mailto:marcin.prokopiuk@phh.pl
mailto:marcin.prokopiuk@phh.pl
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11. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego jak również 

zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 14 stycznia 2022 roku do 

końca dnia.  

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich 

Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania. 

13. Pytania i odpowiedzi dot. Zapytania przekazane telefonicznie lub ustnie będą nieskuteczne, tj. 

Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, a udzielone odpowiedzi nie są wiążące.  

14. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; 

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

16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści 

złożonych ofert. 

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

celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 

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

być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH. 

19. Przedstawienie oferty jest jednoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy 

Zamawiającego – w załączeniu. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru części oferty dla określonych lokalizacji. 

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

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załączniki nr 1 Wzór formularza ofertowego,  

2. Załącznik nr 2 Wzór umowy, 

3. Załącznik nr 3 Ogólne Warunki Współpracy z Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. 

4. Załącznik nr 4 Zapisy o ochronie danych osobowych 

 

Marcin Prokopiuk 

Specjalista ds. Zakupów 

 

 

 


