
Szczecin, dnia 26 września 2016 r. 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA 
ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Dotyczącego postępowania prowadzone zgodnie z zasadami opisanymi w 'Zasadach wspierania realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom po
zarządowym przez PFRON', a w szczególności zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku nr 8 do za
sad, jakim są 'Wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji za
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych' . 

Postępowanie prowadzono na potrzeby projektu pt. "OTWARCI NA KULTURĘ", współfinansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Oddział Za
chodniopomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 91193, kod 
pocztowy 70-481 , wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Re
jonowym Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000043245. 

I. Opis przedmiotu zamówienia 
l . Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów i wyżywienia (w formie śniadań) dla 20 

uczestników w/w projektu w dniach 06-09 października 2016 r. (pierwszy nocleg z 06/07 
października 2016 r., ostatni nocleg 08/09 października 2016 r.) 

2. W ramach obsługi wymagane jest: 
a) Zakwaterowanie w następujących pokojach: 
- 2 pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania); 
- 9 pokojach dwuosobowych 
lub 
- 2 pokojach jednoosobowych (lub do pojedynczego wykorzystania); 
- 3 pokojach dwuosobowych; 
- 4 pokojach trzyosobowych. 

b) Posiłki serwowane będą w miejscu noclegu. 
c) Lokalizacja: usługa świadczona będzie na terenie lewobrzeżnej części miasta Szczecin. 

II. Zamawiający upublicznił zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej www.pzg.szczecin.pl. 
Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową w dniu 21 września 2016 r. do 
następujących firm: 
l . 'CITY HOSTEL' 

ZPU ARBET Sp.z o.o, 
ul. Piesza 25, 70-663 Szczecin 
na adres: recepcja@cityhostel.com.pl 

2. Rostel GRYF, 
al. Wojska Polskiego 49, Szczecin 
na adres: recepcja@noclegszczecin.com 

3. Hotel Campanile 
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin 
na adres: szczecin@campanile.com 

4. Hotel Focus 
ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin 
na adres: szczecin@focushotels.pl 

III. Termin i miejsce składania ofert 
W przewidzianym w zapytaniu terminie nadsyłania ofert tj. do dnia 23.08.2016 r., do godz. 15:30, 
włącznie, wpłynęły łącznie 2 oferty. Oferty złożyły: 
l. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, Szczeciński Dom Sportu, Usługi Hotelarskie 
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ul. Dnisławy 29, 71-413 Szczecin 
Cena brutto podana w ofercie: 3825,00 złotych 

2. Radisson Blu Hotel Szczecin 
Plac Rodła l O, 70-419 Szczecin 
Cena brutto podana w ofercie: 11760,00 złotych. 

Po upływie terminu składania ofert wpłynęła oferta od Hotelu Campanile. 
Oferenci nie złożyli odpowiedzi na zapytanie na odpowiednich drukach. 
IV. Komisja sprawdziła spełnienie przez oferentów warunków określonych w zapytaniu ofertowym z 

dnia 21.09.2016 r. 
V. Za najkorzystniejszą uznano ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego, w której podano 

najniższą cenę brutto usługi 
VI. Wybrany Wykonawca 

Komisja podjęła decyzję o wyborze następującego Wykonawcy: 
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji , Szczeciński Dom Sportu, Usługi Hotelarskie, 
ul. Dnisławy 29, 71-413 Szczecin 
W/w wykonawcy Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia. 

Protokół zostaje opublikowany na stronie internetowej www.pzg.szczecin.pl w dniu 26.09.2016 r. 
Wynik postępowania rozesłano do oferentów w dniu 26.09.2016 r. 

Załączniki: 

l. Potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania internetowego na stronie www. 
2. Złożone oferty. 
3. Oświadczenie Zamawiającego o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty. 

Członkowie komisji: 
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