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Szklarska Poręba , dnia 06.03.2015 

Hotel Wernera  Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 9 

58-580 Szklarska Poręba 

  Nr NIP: 6912438545 

  Regon: 020980550 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  Szklarska Poręba 06.03.2015 r. 

  

„Rozbudowa z przebudową budynku hotelowego „Villa Wernera” w 

Szklarskiej Porębie, realizowana przez firmę "Hotel Wernera" Sp. z o.o. ”  

 

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach: 

 

Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw” 

Działania 1.1 „Inwestycje dla przedsiębiorstw” 

Schemat 1.1.D1:”Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność 

turystyczną regionu” 

 

Podschemat 1.1.D1.a: „Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność 

turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów 

pobytowych EURO 2012)” 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2007 – 2013 

 
 

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego 
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Zakup i wdrożenie systemu do kompleksowej obsługi hotelu.  

Wymagania: 
Funkcje programu mają pozwalać nie tylko na sprawną obsługę recepcji, jak i usługami dodatkowymi 
ale również na efektywne zarządzanie całym obiektem. Program ma pozwalać całkowicie zarządzać 
informacjami dotyczącymi pobytu pojedynczego gościa lub zorganizowanej grupy gości w kompleksie 
hotelarsko-rekreacyjnym. Wszystkie operacji związanych ze sprzedażą, obsługą klientów i 
zarządzaniem obiektem, bez względu na rodzaj programu, może być wykonana przy jednym 
stanowisku. 
Na stronie internetowej ma być dostępny dla klientów/ potencjalnych klientów hotelu specjalistyczny 
system rezerwacji on-line połączony z systemem płatności. Oba systemy mają tworzyć spójną, 
dostępną całą dobę on-line dla klientów hotelu aplikację. 
Aplikacja ma umożliwiać Klientom sprawdzenie dostępności miejsc hotelowych w wybranym przez 
nich terminie. Po określeniu terminu klient otrzymuje informację o dostępnych pokojach wraz z 
cenami. Po wybraniu pokoju Klient może dobrać dodatkowe usługi, tworząc kompletny pakiet zgodny 
ze swoimi oczekiwaniami. Po skompletowaniu zamówienia za pośrednictwem aplikacji możliwe jest 
dokonanie płatności, na czym kończy się proces rezerwacji. Po zakończeniu całego procesu zarówno 
obsługa hotelu jak Klient otrzymują potwierdzenie rezerwacji. Wszystko ma się odbywać 
automatycznie, za pośrednictwem aplikacji, bez udziału obsługi hotelu i konieczności bezpośredniego 
kontaktu. 
 

Prosimy o przedstawienie ceny oferty w postaci tabeli: 
Lp Przedmiot zamówienia Jednostka 

miary 
Ilość Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość netto Stawka 
VAT 
(%) 

Wartość 
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Cena licencji 
poszczególnych modułów 
systemu w konfiguracji do 

30 pokoi 

kpl 1      

2 Instalacja systemu na 
komputerze+sprzęt 

komputerowy 

kpl 1      

3 Konfiguracja i wdrożenie 
systemu 

kpl 1      

Razem n/d n/d n/d n/d  n/d   

 

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych 
kryteriów 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 
 

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny 

1 Cena  Od 0 do 100  Stosunek ceny w ofercie z najniższą 
ceną do ceny badanej oferty 
mnożony przez 100 
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Termin realizacji zamówienia: 30 marca 2015 r. 

Ostateczny termin składania ofert: 16 marca 2015 r. 

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres:  

Hotel Wernera  Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 9 

58-580 Szklarska Poręba 

 
Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach. 

Data i miejsce otwarcia ofert: 17.03.2015 r. 

Hotel Wernera  Sp. z o.o. 

ul. Armii Krajowej 9 

58-580 Szklarska Poręba 

   

 

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Paweł Kamiński tel. 0600-974-532, 

tel.: (072) 338-30-25 

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie 
przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 
 
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych 
Oferentów szczegółów oferty. 
 
Wszelkie materiały niezbędne do sporządzenia oferty znajdują się w siedzibie spółki. 
 
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do 
unieważnienia postępowania. 

 
 

 

 

 


