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ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

  
…………………………………………………. 

                                                                                                                              (nazwa i adres potencjalnego oferenta) 
 

………………………………………………….* 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M * 

(*- niepotrzebne skreślić) 
 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej 

z uwzględnieniem poniższych wymagań: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie wyżywienia i noclegów, wynajem sali konferencyjnej 

oraz usługa transportowa dla uczestników konferencji, w ośrodku przystosowanym do 

organizowania konferencji i szkoleń, w dniach od 15 do 17 września 2021 r. w związku z organizacją 

konferencji  naukowej podsumowującej 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

"Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i człowiek".  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 

2 do ogłoszenia. 

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: 

2.1. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

2.1.1. Dysponuje obiektem świadczącym usługi hotelarskie, restauracyjne i konferencyjne 

o standardzie min. 3 gwiazdkowym, położonym w odległości (liczona po drogach publicznych) nie 

większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego – ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, w którym 

znajdują się dwie sale: konferencyjna (na 200 miejsc) i konsumpcyjna (na 200 miejsc).  

2.1.2. Dysponuje pokojami 1, 2 i 3 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym wg poniższej specyfikacji: 

- 30 pokoi 1 - osobowych 

              - 40 pokoi 2 - osobowych 

       - 30 pokoi 3 – osobowych  

Zarówno sale jak i pokoje muszą znajdować się w jednym budynku na terenie ośrodka (ewentualnie 

w budynkach połączonych trwale bez konieczności wychodzenia na zewnątrz). 

2.1.3. Zapewni  uczestnikom konferencji bezpłatnie 120 miejsc parkingowych na terenie ośrodka. 

2.2. Doświadczenie: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 5 lat a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą 

starannością co najmniej dwie obejmujące swym zakresem usługi o podobnym charakterze tj. 

polegające na zapewnieniu wyżywienia, noclegów i wynajmie sali konferencyjnej w ośrodku 

przystosowanym do organizowania konferencji i szkoleń dla 200 osób - uczestników konferencji; 

przez dwie usługi Zamawiający rozumie dwie umowy na realizację przedmiotu zamówienia każda 

oraz potwierdzi, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi, czy te usługi 



zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego usługi te zostały wykonane. 

3. Termin realizacji zamówienia: 

15, 16, 17 września 2021 roku. 

4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena/kryterium oceny jest cena oraz dodatkowe 

kryterium w następujących proporcjach*. 

(niepotrzebne skreślić) 

5. Sposób  obliczenia ilości punktów 

6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: 

Paweł Sadrak – pełnomocnik Dyrektora ŚPN ds. zamówień publicznych, tel. 41-311-51-06 w. 56 
(imię, nazwisko, stanowisko, tel./fax) 

7. Ofertę  według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 27-07-2021 roku, godzina 10.00. 

8. Ofertę można: 

 Przesłać   pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   
Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

 przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl 
 przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 
 dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

 
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130 

000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do 

zawarcia umowy. 

 

Zastępca dyrektora 

mgr inż. Agata Czeplina-Miernik 

/podpis na oryginale/ 
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