
Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

L.p. data temat Odpowiedź

1
oferta win- doprecyzowanie 

oferty

Załącznik nr 2- Grupa Kapitałowa PHH zawiera wskazane marki win- formularz został zmodyfikowany i 
dodano kolumnę, w ktorej można wskazać zamiennik dla proponowanego wina. Prosimy o 

korzystanie z aktualnego formularza.

2
szacunek ilościowy w 
kategorii win HOUSE

Wskazane ilości są szacowane- prosimy o podanie cen zgodnie z Formularzem.

3 ceny produktów 
Wskazane ceny powinny być ostatecznymi cenami dla Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza 

stosowania retro rabatów z wybranym dostawcą. Dopuszczalne pozostaje wskazanie rabatu na 
produkty spoza cennika- należy je wpisać w formularzu cenowym do złożenia oferty.

4 lista HOTELI z nr NIP
Wszystkie obiekty objęte zapytaniem ofertowym wskazane są w dokumencie "Zapytanie ofertowe". 

Zamawiający nie udostępnia innych danych.

5 Zał 1 i 2
Prosimy o korzystanie z poprawionego Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2- w którym została dodana 

kolumna na wpisanie nazwy proponowanego wina Lub zamiennika w przypadku Załącznika nr 2

6 Zał 1 Prosimy o złożenie oferty zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

7 Zał 1 i 2
Zamawiający dopuszcza podanie wina z innego kraju niż wskazane w Formularzu. Prosimy o 

korzystanie z poprawionych formularzy.

8 Umowa
Zgodnie z zapytaniem ofertowym, Oferent może zaproponować minimum logistczne składając ofertę - 

Załącznik nr 1 Formularz cenowy - ppkt. Nr 4 "Minimum logistyczne"

9 Umowa
Oferent może zaproponować takie rozwiązanie w Formularzu cenowym- do rozpatrzenia w dalszym 

etapie postępowania

10 Umowa
zgodnie z zapytaniem ofertowym Oferent ma zaproponować termin realizacji - Załącznik nr 1 lub 

Załącznik nr 2 - Termin dostawy zamówienia
(do określenia w dniach roboczych)

11 UMOWA
Zamawiający zgodnie z zapytaniem ofertowym wymaga złożenia podpisanego wzoru umowy do 

którego Oferent  ma prawo zgłosić uwagi, które będą rozpatrywane w dalszej części postepowania.

12 Wybór oferenta

 Zgodnie z zapytaniem ofertowym pkt. XII.UWAGI DODATKOWE ppkt. "1.Zamawiający dopuszcza 
wybranie więcej niż jednego Oferenta w toku postępowania." W związku z powyższym Zamawiający 
wybierze odpowiednią ilość dostawców na każdą z części zapytania zgodnie ze zgłoszoną i ustaloną 

listą produktów.

13 Załącznik 1 
Wskazane w zapytaniu ofertowym w Załączniku 1  PHH oraz w Załączniku 2 - Formularz cenowy Grupa 

Kapitałowa PHH ilości produktów podane są w sztukach- tak jak jest opisane w formularzu. Nie w 
zgrzewkach/kartonach/czy inne.

14 Załącznik 1 
Oferty będą oceniane zgodnie z Kryteriami wskazanymi w zapytaniu Ofertowym - pkt. X Kryteria 

oceny ofert
15 Załacznik 1 Zamienniki dopuszczalne sa w Załączniku nr 2b - Grupa Kapitałowa PHH- wina

16 Załacznik 1 
Proszę zaproponować markę dopowiednia do zakresu cen. Zamawiający nie może wskazać konkretnej 

marki.

Prośba o przesłanie szacowanej ilości zużycia win z kategorii House (Załącznik 1B) obecnie podane ilości to 1 
na 24 m-ce i 1,5 na 36 m-cy

Czy podane przedziały cenowe ( załącznik 1B) ma zawierać wszystkie rabaty  (deklarowany rabat na fakturze 
+ ewentualny rabat retro)?

Czy możemy otrzymać pełną listę lokalizacji hoteli wraz z numerami NIP?

Pozycja Szampan: czy to ma być Dom perignon? Mumm? Czy marka własna?

Wymagane jest złożenie podpisanej umowy, ale jeżeli ona ma zgłoszone poprawki co do treści , które są w 
formie komentarzy to czy taki wymóg ma uzasadnienie? Czy można złożyć umowę bez podpisu, tylko z 

komenatrzami ? 

Czy jest możliwe z PHH wybierze część produktów z oferty jednego oferenta a drugą część od kolejnego? 
Np.Część win i część alkoholi od jednego a resztę od drugiego.?

Wyborowa 0,05l jest podana ilość 253 - pojedyńczych buteleczek 0,05l czy zgrzewek?

W związku z tym, że na wina są wskazane szerokie widełki cenowe proszę o wskazanie co będzie głównym 
kryteriu wyboru: cena czy jakość? Proszę o doprecyzowanie, żeby jak najlepiej dopasować asortyment.

Czy są dopuszczalne zamienniki? 

FORMULARZ ZADAWANIA PYTAŃ DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

 Nazwa zadania:

Zapytanie ofertowe
dotyczące podpisania umowy na zakup i dostawę alkoholi mocnych oraz win dla obiektów 

zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. 
oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH 

Pytania do dokumentów przetargowych

Czy w formularzu ( załącznik2B) przesłana przez Panstwa obowiązująca oferta win jest to dla potencjalnego 
dostawcy SUGESTIA w jakich kategoriach ma zostać złożona oferta czy szukacie Państwo tych konkretnie 

WIN?

Czy istnieje możliwośc składania zamówień przez platformę online?

Jaki jest termin realizacji od momemntu złożenia zamówienia

w której kolumnie wpisywać propozycje win [ nazwa]

ile win znajduje się w ramach danej kategorii? Dla przykładu przedział 15-150 jest olbrzymi i 
zaproponowanie bardzo dobrego wina za 150 zł może skreślić go ponieważ otrzymacie Państwo propozycję 

wina za 15 zł a jednym z kryteriów jest cena

czy istnieje możliwość proponowania win z innych krajów niż podane w załącznikach?

18.11.

Czy istnieje mozliwość wprowadzenia zapisu o minimum logistycznego do zamówienia



17
Draft Umowy, minium 
logistyczne Par.3 pkt3

Zgodnie z zapytanie Ofertowym Oferent może wskazać własną propozcyję minimum logistycznego, 
które potem będzie weryfikowane w dalszych etapach postępowania

18
Draft Umowy, gwarancja 
cenowa Par.4.pkt 1

Oferent może wskazać własną propozycję okresu gwarancji cenowych

19 Draft Umowy, Par.4.pkt 3 Zmiany są możliwe zgodnie z postanowieniami umowy

20 Draft umowy, par.4.pkt 7 Do rozpatrzenia w dalszych etapach postępowania

21 Draft Umowy par4.pkt8 Do rozpatrzenia w dalszych etapach postępowania

22 Draft Umowy par4.pkt10 zgodnie z dostawą, termin płatności jest stały

23 Draft Umowy par4.pkt 17
Zamawiający nie wyklucza podjęcia współpracy z mały i średnimi przedsiębniorcami. Wskazany zapis 

w umowie nie jest obligatoryjny w tym aspekcie.

24 Draft Umowy par6 pkt 5a,b
tak, kary są propozycją, Oferent może wskazać swoje propozycje, które Zamawiający rozpatrzy na 

dalszych etapach postępowania

25 Draft Umowy par6 pkt 9 Zgodnie z umową par. 7 pkt. 6

26
Draft Umowy par.6.pkt 11 
a,b,c,d,e

Zgodnie z zapytaniem Ofertowym- Oferent może podać swoje propozycje- do rozpatrzenia w dalszej 
części postępowania

27
Załacznik nr1. B Formularz 
Cenowy Wina 

zgodnie z Formularzem cenowym

28
Załacznik nr1. B Formularz 
Cenowy Wina 

zgodnie z Formularzem cenowym

29
Załacznik nr1. B Formularz 
Cenowy Wina 

Prosimy o złożenie oferty zgodnie z Formularzem cenowym.

30
Załacznik nr1. B Formularz 
Cenowy Wina 

Zamawiający nie przewiduje podania takich informacji.

Czy jest szansa na uzyskanie ilości sprzedaży w przedziale cenowym 15-30 zł

Czy możliwe jest otrzymanie estymacji wartościowej sprzedaży wszystkich win dla grupy za 24 i 36 
miesięcy?

Czy minimum logistyczne może być określone wartościowo ?

Czy dostawca może okreslić gwarancję cenową  ?

Czy dostawca może podwyższać ceny poza zwiększeniem opłat w obrocie publicznoprawnym? Np. Kursy 
Walut, ceny logistyki, magazynowania, podwyżek u producentów, kursy walut?

Czy dostawca może fakturować wino zgodnie z dostawą?

Czy jest szansa aby fv była fakturą a nie zawierała dodatkowe opisy. Np. nr umowy itd..

Czy termin płatnosci 30 dni oznacza fv w cyklu miesięcznym czy zgodny z dostawą?
Czy należy rozumieć że dostawca który oświadcza że jest średnim przedsiebiorcą nie może brać udziału w 

konkursie?

Czy zapisy o karach są propozycją? Co oznacza 30% kary za niewłasciwe wykonanie usługi?

Czy rozwiązanie umowy może nastąpić z innego powodu niż kary umowne?

Czy dostawca może zaproponować swoje zapisy uzasadniające rozwiązanie umowy?

Czy linia Musujace wina Hiszpania obejmuje tylko wina półwytrawne ?

Czy linia wina Białe USA ( Połwytrawne ) zawiera przedział cenowy 11-12 zł?


