Zakopane, 22.07.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania ofertowego
Dotyczy: zapewnienia w okresie od 10 października do 12 października 2022 r., usług hotelarskich w
zakresie zakwaterowania, wyżywienia i miejsc parkingowych w Zakopanem, w ramach organizacji
spotkania muzeów narodowych i współprowadzonych w Polsce.
Pytanie nr 1:
Proszę o informację, czy istnieje możliwość odstępstwa od poniższych punktów?
1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 10.00 a kończy dnia następnego o godz. 12.00
4. Ostateczną listę gości do zakwaterowania zawierającą imię i nazwisko gościa oraz datę przyjazdu i
wyjazdu, Zleceniodawca przekaże na 3 dni przed datą planowanego przyjazdu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pragnie poinformować, iż wystarczy zapewnić uczestnikom spotkania przechowanie
bagażu do godziny 13:00, w dniu przyjazdu tj. 10.10.2022 r. Doba hotelowa może rozpocząć się o
godzinie 13.00.
Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na charakter spotkania, nie ma możliwości odstępstwa dotyczącego
zmiany terminu przesłania ostatecznej listy uczestników. Zamawiający przekaże ostateczną listę gości
na 3 dni przed planowanym przyjazdem.
Pytanie nr 2:
Czy kwestia bezkosztowej anulacji 30% jest ostateczną?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający pragnie poinformować, że w zakresie wyżej wymienionego zapisu, modyfikuje treść
projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego w zakresie § 1 ust.
3:
Jest:
Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia liczby uczestników określonej w ust. 1 a Wykonawcy w
takim wypadku nie będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie będzie on
uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. Zamawiający
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gwarantuje wykonawcy realizację przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej niż 70% wartości
wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.
Otrzymuje nowe brzmienie:
Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia liczby uczestników określonej ust. 1 a Wykonawcy w takim
wypadku nie będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie będzie on uprawniony
do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. Zamawiający gwarantuje
wykonawcy realizację przedmiotu umowy o wartości nie mniejszej niż 85% wartości wskazanej w § 2
ust. 1 umowy.
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