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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................... , dnia ............................ r. 

 

 

Zamawiający: 

Muzeum Warszawy  

ul. Rynek Starego Miasta 28 

00-272 Warszawa 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Nr telefonu: …………………….. : adres e-mail: ……………………….…………. 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………..                                             

 

  

1. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie  zamówienia pn.: Usługa administrowania najmu 

krótkoterminowego pięciu pokoi gościnnych należących do Muzeum Warszawy, zgodnie  z 

opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach zawartych  w  Zapytaniu ofertowym i Istotnych 

postanowieniach umowy. 

2. Oświadczamy, że oferujemy miesięczną wysokość prowizji nie wyższą niż 35% o wartości 

………….. liczonej od uzyskanych przychodów netto, czyli po odliczeniu kosztów prowizji portali 

rezerwacyjnych i innych serwisów reklamowych.  

3. Prowizja obejmuje koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę związane z  usługą 

administrowania, koszty działań marketingowych i reklamy oraz koszty pozyskiwania Klientów i 

obciążenia publiczno-prawne.  

4. Prowizja nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.  

Zamawiajacy informuje, że odrzuci ofertę Wykonawcy, który w formularzu oferty wskaże prowizję 

wyższą niż 35%. 

5. Oświadczamy, że oferujemy zryczałtowany koszt przygotowania 1 Pokoju na przyjazd gości o 

wartości nie wyższej niż 110 zł brutto. Oferujemy koszt przygotowania 1 Pokoju w kwocie ………….. 

W przypadku podania przez Wykonawcę kwoty przygotowania 1 Pokoju  na przyjazd gości wyższej 

niż 110 zł brutto Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 

6. Oświadczamy, że w kryterium „Średnie obłożenie pokoi” oferujemy: 
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a.   „Średnie obłożenie pokoi w okresie od 1 maja do 30 września ………… % (należy podać liczby 

całkowite) 

b. „Średnie obłożenie pokoi w okresie od 1 października do 30 kwietnia ……… % (należy podać 

liczby całkowite) 

 

 
Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Średnie obłożenie pokoi” zgodnie z punktacją: 

 podkryterium: Średnie obłożenie pokoi w okresie od 1 maja do 30 września: 

 

Średnie obłożenie pokoi w okresie od 1 maja do 30 września Liczba punktów 

91% - 100% 14 pkt 

71% - 90% 10 pkt 

51% - 70% 6 pkt 

31% - 50% 3 pkt 

16% - 30% 1 pkt 

≤ 15%  0 pkt 

 

 
 
 podkryterium: Średnie obłożenie pokoi w okresie od 1 października do 30 kwietnia 
 

Średnie obłożenie pokoi w okresie od 1 października do 30 kwietnia Liczba punktów 

91% - 100% 6 pkt 

71% - 90% 4 pkt 

51% - 70% 3 pkt 

26% - 50% 2 pkt 

11% - 25% 1 pkt 

≤ 10% 0 pkt 

 
 

W przypadku braku wypełnienia przez Wykonawcę średniego obłożenia pokoi dla wskazanych okresów 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.  

W przypadku podania przez Wykonawcę średniego obłożenia pokoi od 1 maja do 30 września niższego 

niż 15% Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 

W przypadku podania przez Wykonawcę średniego obłożenia pokoi od 1 października  do 30 kwietnia 

niższego niż 10% Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 

8. Oświadczamy, że składamy dokument potwierdzający, że  jesteśmy ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 złotych. 
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9. Załączniki do oferty: 

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  

2) ……………………………………… 

 

 

 

 

...................................................................... 

Podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy 


