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Warszawa, 22 grudnia 2022 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zamówienia kabin akustycznych dla Biura Zarządu Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.  

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

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

z kapitałem zakładowym 1 711 499 700,00 PLN  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI  

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa kabin akustycznych do budynku Biura Zarządu 
Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. (ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 
Warszawa).  

2. Kabiny będące przedmiotem dostawy powinny być dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz 
posiadać niezbędne dokumenty i certyfikaty.  

3. Przedmiotem zamówienia jest zamówienie 3 kabin akustycznych:  

- 1 kabina o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 100 cm szerokość, 100 cm głębokość oraz 
250 cm wysokości przeznaczona do pracy dla 1 osoby. Wymagane jest przeszklenie kabiny 
przynajmniej na drzwiach wejściowych (UWAGA, wymiar możliwy przy założeniu stykania się 
kabiny ze ścianą – wymagane potwierdzenie takiej możliwości).  

- 2 kabiny o maksymalnych wymiarach zewnętrznych (szerokość/głębokość/wysokość) 
200/230/250 albo 210/200/250 albo 220/170/250 albo 230/150/250 przeznaczona do pracy 
dla 2-4 osób (preferowana jak największa ilość osób. Wymagane jest przeszklenie kabiny 
przynajmniej na drzwiach wejściowych oraz części tylnej ściany.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wraz z ofertą ewentualnych wymagań technicznych, 
które są niezbędne dla zamontowania i funkcjonowania kabin.  

5. Zamawiający dopuszcza wizje lokalne w obiekcie w celu zapoznania się z warunkami technicznymi 
oraz przestrzenią do umieszczenia kabin akustycznych.  

6. Wymagane jest wyposażenie kabin w efektywną wentylację, której dźwięk nie będzie stanowił 
zakłócenia dla pracy osób wewnątrz i na zewnątrz kabiny.  

7. Zamawiający określa minimalny poziom dźwiękoszczelności, który umożliwia komfortową pracę 
wewnątrz i na zewnątrz kabiny, tj. dopuszczalny jedynie minimalny poziom słyszalności dźwięku w 
trakcie prowadzenia spotkania. Preferowany jest jak największy poziom dźwiękoszczelności.  

8. Wymagane jest aby kabiny były wyposażone w miejsca do siedzenia oraz stolik/i do pracy dla 
wszystkich osób dla których przeznaczona jest kabina oraz przynajmniej jedno gniazdu zasilania 
elektrycznego.  

9. Wymagany termin gwarancji nie krótszy niż 24 miesięcy od momentu realizacji zamówienia. 
Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji na przedmiot dostawy.  
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III. TERMIN REALIZACJI  

Planowany termin dostaw nie później niż do 28 lutego 2023 r.  

IV INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH  

Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:  

1. Oferta cenowa zawierająca koszt dostawy wraz z montażem oraz wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące właściwości kabin akustycznych.  

2. Projekt umowy, zamówienia lub informację o konieczności ich przedłożenia przez Zamawiającego 
- z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie przedstawia projektu umowy, 
ponieważ umowy na tego rodzaju dostawy są umowami standardowymi, wymagany język polski. 
Zamawiający zastrzega uprawnienie do wniesienia uwag do Projektu Umowy.  

V KRYTERIA OCENY OFERT:  

1. Cena – 60 %  

2. Termin gwarancji – 10%  

3. Dodatkowe funkcjonalności oraz poziom dźwiękoszczelności – 15%  

4. Wykorzystanie przestrzeni dostępnej dla umieszczenia kabiny - 15%  

VI TERMINY ZADAWANIA PYTAŃ I SKŁADANIA OFERT  

1. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego, jeżeli 
prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 30 grudnia 2022 roku. Wszystkie pytania i 
wyjaśnienia będą składane za pośrednictwem adresu email malwina.bukalska@phh.pl oraz 
jerzy.zochowski@phh.pl.  

2. Składanie ofert nastąpi do dnia – 4 stycznia 2023 roku na adres mailowy: malwina.bukalska@phh.pl 
oraz jerzy.zochowski@phh.pl.  

3. Otwarcie ofert nie jest jawne.  

4. Po złożeniu ofert przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji z 
wybranymi Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. Zamawiający dopuszcza również 
przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu ustawienia kabin akustycznych celem potwierdzenia 
możliwości ich montażu.  

VII UWAGI DODATKOWE  

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.  

2. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres minimum 30 dni. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn 
Wykonawcom. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia oraz prawo do 
składania odwołań.  

4. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów złożenia oferty oraz udziału w postępowaniu.  

Malwina Bukalska  
Kierownik ds. Zakupów 


