
FORMULARZ OFERTY

Adresat oferty:
m.st. Warszawa - Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7A,
00 - 625 Warszawa

fi

Przedmiot zamówienia : Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji wolnych miejsc 

noclegowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a 

w Warszawie na internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący 

usługę, z terminem realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wykonawca/cy składający ofertę:

L .p . Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy
fi

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:
..............................................................................................................tel....................................................................lub

adres e-mail:

Oferujemy wykonanie zamówienia na: Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji 
wolnych miejsc noclegowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w 
Warszawie na internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący 
usługę, z terminem realizacji od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których m ów i w Zaproszeniu do złożenia oferty jako prowizja za 
zarezerwowane miejsca noclegowe

CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA WYRAŻONA 
JAKO PROWIZJA ZA ZAREZEROWANE MIEJSCA 
NOCLEGOWE

.%

SŁOWNIE

(miejscowość) ( data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)



1. Przedmiotem zamówienia je s t : Sukcesywne świadczenie usług prowadzenia systemu rezerwacji wolnych 

miejsc noclegowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a w Warszawie na 

internetowej platformie (stronie internetowej), której właścicielem jest podmiot świadczący usługę. 

Zamawiający wymaga aby:

a) rezerwacje noclegów mogły być dokonywane co najmniej w języku: polskim, angielskim, 

niemieckim, włoskim, francuskim, rosyjskim, portugalskim, hiszpańskim, węgierskim, czeskim, 

ukraińskim, litewskim, słowackim. Zamawiający wymaga możliwości opłacania rezerwacji

• w walucie obowiązującej w wyżej wskazanych krajach oraz w dolarach kanadyjskich, dolarach 

amerykańskich, dolarach australijskich, yuanach, rupiach, duńskich koronach, szwedzkich 

koronach, norweskich koronach. *

b) wykonawca reklamował swoją działalność związaną z rezerwacją miejsc noclegowych w mediach 

społecznościowych oraz na stronach internetowych,

c) strona internetowa musi umożliwiać rezerwację indywidualną oraz rezerwację grupową miejsc 

noclegowych oraz anulację dokonanych uprzednio rezerwacji,

d) rozliczenie za wykonaną usługę będzie miało charakter prowizji od każdej rezerwacji dokonanej 

przez serwis. Prowizję będzie płacił Zamawiający, nie zostaje ona doliczana do ceny rezerwacji 

prezentowanej na stronie,

e) możliwość zgłaszania reklamacji telefonicznych przez użytkowników strony w języku polskim.
0

2. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie prowadzone w okresach miesięcznych, za wszystkie rezerwacje 

dokonane w okresie rozliczeniowym. Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wynagrodzenie 

prowizyjne obliczone wg zaoferowanej w przedmiotowym przetargu stawki %, która będzie stanowić cenę 

realizacji przedmiotowego zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający wymaga aby wykonawca przedftiiotowego zamówienia zaoferował stronę internetową 

funkcjonującą od co najmniej 48 miesięcy, która oferuje rezerwację miejsc noclegowych na terenie całego 

kraju.(co najmniej we wszystkich miastach wojewódzkich)

4. Zamawiający wymaga aby strona internetowa za pośrednictwem której będzie prowadzona rezerwacja 

charakteryzowała się intuicyjną obsługą zargwno w zakresie poszukiwania miejsc noclegowych 

jak i rezerwacji.

USŁUGA W OKRESIE 1.03.2023-31.12.2023

e>

WARUNKI UMOWY:

Umowa o realizację zamówienia zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia 
przedmiotowego postępowania. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie dokumentowej dopuszczonej 
przez strony umowy.
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