
      

       ZAPYTANIE OFERTOWE 

W związku z realizacją projektu ,, Modernizacja Hotelu Krynica ’’ dofinansowanego w ramach 

działania 4.2,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność’’ w ramach 

Priorytetu 4.,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym 

,,Rybactwo i Morze’’ 

Hotel Krynica w Krynicy Morskiej , ul. Orzechowa 4, NIP : 584-104-73-56  ogłasza, zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania ofertowego na prace związane z wykonaniem 

mebli do 27 pokoi hotelowych w Hotelu Krynica. 

Przedmiot zamówienia:  Meble do 27 pokoi hotelowych wraz z montażem 

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie i montaż następujących mebli do 27 pokoi hotelowych: 

1.Szafa ubraniowa dwudrzwiowa w ilości 27 sztuk w tym: 

21 szt  o szerokości 60cm, głębokości 50 cm i wysokości 180 cm, z nóżkami 195 cm                                 

4 szt o szer 80 cm, głębokości 50 cm i wysokości 180 cm, z nóżkami 195 cm                                               

2 szt o szer 90 cm i z pawlaczem u góry - zabudowa we wnęce 

Materiał : płyta laminowana o grubości 1,8 cm której obrzeża są dodatkowo zabezpieczone 

tworzywem PCV, tak aby były odporne na uszkodzenia, działanie wilgoci, środków myjących i 

dezynfekcyjnych. We wnętrzu szafy dwie półki i pod nimi drążek na wieszaki                                     

Kolor mebla : dąb lancelot                                                                                                                                  

Typ drzwi : uchylne, bezuchwytowe,  z systemem cichego domyku typu Push to Open,                    

Nóżki : metalowe czarne, o wysokości  15 cm 

2.Biurko typu Loft w ilości 27 sztuk o wymiarach: 

szerokość : 90 cm                                                                                                                                      

głębokość : 40 cm 

wysokość max 80 cm i nie mniejsza niż 72 cm ( wysokość podana w widełkach ze względu na 

uzależnienie od dostępność nóżek o różnej wysokości na rynku) 

Materiał – blat z grubej płyty laminowanej 3,6 cm odpornej na uszkodzenia , wilgoć, środki myjące i 

dezynfekcyjne. Obrzeża dodatkowo zabezpieczone tworzywem PCV co zwiększy odporność mebla na 

wilgoć, środki myjące i środki dezynfekcyjne. 

Kolor : dąb lancelot                                                                                                                                             

Nogi : metalowe, czarne, w zależności od dostępności na rynku o wysokości takiej aby razem z blatem 

biurko miało wysokość maksymalnie 80 cm i nie mniej niż 72 cm 

3.Szafka na lodówkę w ilości 27 sztuk o wymiarach : 

Wysokość : 76 cm bez nóżek, 91 z nóżkami                                                                                              

Głębokość : 50 cm                                                                                                                                        

Szerokość : 55cm 

Nóżki : metalowe czarne o wysokości  15 cm 

Szafka ma się składać z 2 części : z szafki na lodówkę  i nad nią z szuflady, góra szafki przykryta 

grubym blatem   



Materiał : płyta laminowana 1,8 cm, której obrzeża są dodatkowo zabezpieczone tworzywem PCV, 

tak aby była odporna na uszkodzenia, działanie wilgoci, środki myjące i środki dezynfekujące. Blat 

szafki z płyty pogrubianej  3,6 cm                                                                                                                   

Kolor materiału : dąb lancelot                                                                                                                       

System otwierania : drzwiczki i szuflada bezuchwytowe z systemem Push to Open z cichym 

domykiem 

4.Szafka nocna w ilości  55 sztuk o wymiarach: 

Szerokość : 40 cm                                                                                                                                           

Głębokość : 40 cm                                                                                                                                        

Wysokość : 25 cm, wraz z nóżkami 40 cm                                                                                                           

Szafka nocna ma posiadać jedną półkę, bez drzwiczek                                                                        

Materiał – płyta laminowana 1,8 , blat szafki pogrubiany -płyta laminowana 3,6 cm, kolor dąb 

lancelot 

Nóżki : metalowe w kolorze czarnym, o wysokości 15 cm 

5.Stolik kawowy w ilości 6 sztuk o wymiarach: 

Wysokość  max 60 cm , min 50 cm – wysokość podana w widełkach  ( uzależniona od wysokości 

nóżek metalowych dostępnych na rynku ) 

Długość : 55 cm 

Szerokość : 55 cm 

Materiał – płyta laminowana w kolorze dąb lancelot. Obrzeża płyty zabezpieczone tworzywem PCV 

tak aby była odporna na uszkodzenia mechaniczne, działanie wilgoci oraz działanie środków myjących 

i dezynfekcyjnych. 

Nóżki stolika : metalowe w kolorze czarnym w wysokości uzależnionej od dostępności na rynku. Nie 

mniej niż 50 cm i nie więcej niż 60 cm. 

6. Krzesło tapicerowane w ilości  55 sztuk 

Wysokość całkowita krzesła : min. 75 cm 

Szerokość rozstawu nóżek : max 57 cm 

Głębokość krzesła : max 55 cm 

Siedzisko o głębokości minimum 40 cmi szerokości minimum 45 cm 

Nóżki – metalowe w kolorze czarnym ew w kolorze dębu 

Krzesło tapicerowane materiałem typu velvet w kolorze żółtym lub szarym 

7.Łóżko hotelowe tapicerowane z materacem średniotwardym w ilości 45 sztuk w tym: 

42 szt. łóżek pojedynczych o wymiarach 90 x 200 

3 szt. łóżek małżeńskich o wymiarach 160 x 200 

Wykonanie : konstrukcja ramy łóżka wykonana z płyty i drewna. Konstrukcja wraz z materacem  

obszyta tkaniną o wysokiej odporności na zniszczenia i zabrudzenia  ma tworzyć jedną całość. 



Funkcja : łóżka z możliwością łączenia tzw. krokodylkami, tak aby po ich połączeniu nie rozsuwały się i 

były stabilne. 

Materac : średniotwardy 

8. Panele załóżkowe o łącznej długości 70m 

Na ścianie u wezgłowia łóżek mają być zainstalowane tapicerowane panele. 

Długość wezgłowia uzależniona jest od długości ściany przy której stoją łóżka w poszczególnych 

pokojach. Wysokość paneli 110 cm. Długość  paneli  w poszczególnych pokojach ustalona zostanie na 

podstawie  pomiarów, których dokona osobiście  wykonawca. Łączna długość paneli – 70 metrów.  

Materiał z którego ma być zrobiona tapicerka  panelu to tkanina o wysokiej odporności na zniszczenia 

i zabrudzenia.  

Termin wykonania usługi : do dnia 15.03.2021 

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia : 10.11.2020  

- osobiście w recepcji Hotelu Krynica 

- pocztą na adres Hotel Krynica, 82-120 Krynica Morska, ul. Orzechowa 4 

- pocztą elektroniczną na adres hotel@krynicahotel.pl lub marzenka@krynicahotel.pl 

Szczegółowych informacji udziela: Dariusz Labuda tel. 602 348 890, darek@krynicahotel.pl  

Wybór oferty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia terminu składania oferty. 

Oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego w oparciu o: 

* kryterium ceny , gdzie punktacja będzie liczona według wzoru:  

   C = Cmin/Cwn x 100 pkt  x waga kryterium 

C – ilość punktów 

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych 

Cwn – cena zaproponowana przez rozpatrywanego wykonawcę n 

Waga – 80% 

 * kryterium terminu gwarancji, gdzie punktacja będzie liczona według wzoru: 

                                    T = Twn/Tmax x 100 pkt x waga kryterium 

T – ilość punktów 

Twn – termin gwarancji zaoferowany przy rozpatrywanej ofercie n 

Tmax – termin gwarancji najdłuższy zaoferowany w złożonych ofertach 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny i 
drugiego kryterium oceny ofert, tj. otrzyma najwyższą ocenę punktową obliczoną wg wzoru:      
Ocena punktowa  = C + T 
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 Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niniejsze zamówienie zostanie 
udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie 
punktowej. 

Jednocześnie Hotel Krynica informuje , iż w celu zachowania konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej oferty. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Hotelem 

Krynica Marzena Labuda a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Hotelu 

Krynica Marzena Labuda lub osobami wykonującymi w imieniu Hotelu Krynica Marzena Labuda 

czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą polegające w szczególności na : 

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W   związku z powyższym Hotel Krynica Marzena Labuda  prosi oferentów aby składając swoje oferty 

załączali stosowne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym tj. Hotelem Krynica Marzena 

Labuda. 

Hotel Krynica Marzena Labuda informuje iż oferty niezgodne ze specyfikacją zamówienia nie zostaną 

rozpatrzone. 

Hotel Krynica informuje iż w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert  zgodnych z 

zapytaniem ofertowym unieważni postępowanie związane z wyborem wykonawcy. 

Ponadto Hotel Krynica zapewnia iż  wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się elementarnymi 

zasadami obowiązującymi na rynku europejskim m.in. 

*zasadą ochrony uczciwej konkurencji 

*zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania 

*zasadą niedyskryminacji i równego traktowania 

 

 

 


