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Politech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności, których 

przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na organizacji podróży służbowej uczestników targów 

Kod CPV: 63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje:

1. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych wg poniższej specyfikacji:

- za bilet rozumie się bilet na trasie „tam i z powrotem”,

- data wylotu: 19.09.201

- miejsce wylotu: Bydgoszcz lub Gdańsk lub Warszawa (wszystkie lotniska),

powrót z, i na to samo lotnisko,

- miejsce docelowe: Nicea (Francja),

- przylot do Nicea najpóźniej o godzinie 22:00

- najkorzystniejszy czas podróży (

przylotu do miejsca docelowego

terytorium Polski);  

- preferowane połączenia bezpośrednie, dopuszczalna maksymalnie je

- należy uwzględnić wszystkie opłaty dodatkowe, m.in. opłaty lotniskowe, bagaż rejestrowany 

oraz inne opłaty obowiązkowe,

- ilość biletów: 3  (tylko osoby dorosłe

Kobyłko, Piotr Kantowicz)

- cena minimalna biletów dostępna w danym terminie na danej trasie,

2. Rezerwacja i sprzedaż usług hotelowych (nocleg dla uczestników) wg poniższej specyfikacji:

- ilość noclegów: 6 ( w jednym hotelu)

- pokoje dwuosobowe typu twin,

Osielsko, data

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności, których 

przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na organizacji podróży służbowej uczestników targów 

Luxe Pack Monako 2016 

4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 

Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych wg poniższej specyfikacji: 

za bilet rozumie się bilet na trasie „tam i z powrotem”, 

.09.2016, data powrotu: 25.09.2016, 

miejsce wylotu: Bydgoszcz lub Gdańsk lub Warszawa (wszystkie lotniska),

powrót z, i na to samo lotnisko, 

miejsce docelowe: Nicea (Francja),  

icea najpóźniej o godzinie 22:00 

najkorzystniejszy czas podróży (od wylotu samolotu z terytorium Polski do momentu 

przylotu do miejsca docelowego plus czas od wylotu z miejsca docelowego do przylotu na 

preferowane połączenia bezpośrednie, dopuszczalna maksymalnie jedna przesiadka,

należy uwzględnić wszystkie opłaty dodatkowe, m.in. opłaty lotniskowe, bagaż rejestrowany 

oraz inne opłaty obowiązkowe, 

(tylko osoby dorosłe, nazwiska osób podróżujących: Jan Nawrocki, Piotr 

Kobyłko, Piotr Kantowicz), 

cena minimalna biletów dostępna w danym terminie na danej trasie, 

Rezerwacja i sprzedaż usług hotelowych (nocleg dla uczestników) wg poniższej specyfikacji:

( w jednym hotelu) 

pokoje dwuosobowe typu twin, 

Osielsko, data 23.06.2016 

zaprasza do składania ofert w trybie zasady konkurencyjności, których 

przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na organizacji podróży służbowej uczestników targów 

pomocy turystycznej 

miejsce wylotu: Bydgoszcz lub Gdańsk lub Warszawa (wszystkie lotniska), przy czym wylot i 

od wylotu samolotu z terytorium Polski do momentu 

plus czas od wylotu z miejsca docelowego do przylotu na 

dna przesiadka, 

należy uwzględnić wszystkie opłaty dodatkowe, m.in. opłaty lotniskowe, bagaż rejestrowany 

, nazwiska osób podróżujących: Jan Nawrocki, Piotr 

Rezerwacja i sprzedaż usług hotelowych (nocleg dla uczestników) wg poniższej specyfikacji: 



 

- ilość pokoi: 3  

- lokalizacja hotelu w promieniu 30 km od Grimaldi Forum, 

Monaco 

- standard obiektu 3 gwiazdki

- cena minimalna noclegów w danym czasie w obiektach o wyznaczonych parametrach

3. Rezerwacja oraz wynajem samochodu wg poniższej specyfikacji

- samochód klasy średniej

- zapewniający transport dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem bagażu

- godzina odbioru samochodu dostosowana do terminów i godzin lotów,

- miejsce odbioru/zdania samochodu: lotnisko w Nicei (Francja),

- cena minimalna wynajmu w danym czasie dla samochodu podanej klasy,

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

II a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w organizacji wyjazdów służbowych, warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Zleceniobiorca wykaże, że w okresie 3 lat liczone od momentu 

złożenia oferty, należycie wykonał min. jedną usługę polegającą na o

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty.  

II b. Oferta: 

- musi zostać złożona w określonym terminie,

- musi obejmować pełen zakres usługi 

- każdy Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną ofertę,

- cena wyrażona w PLN, lub walucie obcej. 

wyboru dostawcy będzie ona przeliczona na PLN po kursie z dnia przygotowania

oferty. 

 

III. KRYTERIA OCENY OFERTY

III a. Ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących parametrów:

1. Cena usługi  łączna (cena biletów lotniczych + cena noclegów + koszt wynajmu samochodu),  

C (ilość punktów w ramach kryterium cena)

 

 

acja hotelu w promieniu 30 km od Grimaldi Forum, 10 Av. Princesse Grace, 98000 

3 gwiazdki, 

cena minimalna noclegów w danym czasie w obiektach o wyznaczonych parametrach

Rezerwacja oraz wynajem samochodu wg poniższej specyfikacji: 

samochód klasy średniej z grupy C lub D,   

zapewniający transport dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem bagażu

godzina odbioru samochodu dostosowana do terminów i godzin lotów, 

miejsce odbioru/zdania samochodu: lotnisko w Nicei (Francja), 

cena minimalna wynajmu w danym czasie dla samochodu podanej klasy,

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

II a. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Zleceniobiorcy, którzy: 

posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w organizacji wyjazdów służbowych, warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Zleceniobiorca wykaże, że w okresie 3 lat liczone od momentu 

złożenia oferty, należycie wykonał min. jedną usługę polegającą na organizacji podróży. 

nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty.   

musi zostać złożona w określonym terminie, 

usługi wyszczególniony  w punkcie I, 

złożyć tylko jedną ofertę, 

N, lub walucie obcej. W przypadku podania ceny w walucie obcej, do procedury 

wyboru dostawcy będzie ona przeliczona na PLN po kursie z dnia przygotowania 

KRYTERIA OCENY OFERTY 

a. Ocena ofert będzie dokonana na podstawie następujących parametrów: 

łączna (cena biletów lotniczych + cena noclegów + koszt wynajmu samochodu),  

(ilość punktów w ramach kryterium cena) �
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10 Av. Princesse Grace, 98000 

cena minimalna noclegów w danym czasie w obiektach o wyznaczonych parametrach 

zapewniający transport dla wszystkich uczestników z uwzględnieniem bagażu  

 

cena minimalna wynajmu w danym czasie dla samochodu podanej klasy, 

posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w organizacji wyjazdów służbowych, warunek 

zostanie uznany za spełniony, jeśli Zleceniobiorca wykaże, że w okresie 3 lat liczone od momentu 

rganizacji podróży.  

W przypadku podania ceny w walucie obcej, do procedury 

 przez Zleceniobiorcę 

łączna (cena biletów lotniczych + cena noclegów + koszt wynajmu samochodu),   
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2. Całkowity czas podróży Polska

T (ilość punktów w ramach kryterium całkowity czas podróży) 
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Gdzie B – oznacza czas dojazdu Osielsko

120 min, lub w przypadku wylotu z lotniska Bydgoszcz = 0 minut.

 

III b. Punkty każdego z kryteriów będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna 

suma punktów dla oferty badanej będzie liczona wg poniższego wzoru:

Zleceniobiorca, który uzyska najwyższą liczbę punktów i jego oferta będzie s

kryteria zamówienia, określone w punkcie I zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

 

IV. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Termin złożenia oferty upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku.

-w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e

- w formie drukowanej osobiście

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do kontaktu z

e-mail: mariusz.sieczkowski@politech.pl

Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego: 

 

 

V. INFORMACJE NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

z firmą Politech Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

rozumie się wzajemne powiązania między Politech Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Politech Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w umieniu Politech 

Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykon

a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

Całkowity czas podróży Polska-Francja-Polska (P-F-P) 

ć punktów w ramach kryterium całkowity czas podróży) 
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Osielsko – Warszawa = 180 min, lub czas dojazdu 

120 min, lub w przypadku wylotu z lotniska Bydgoszcz = 0 minut. 

III b. Punkty każdego z kryteriów będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna 

suma punktów dla oferty badanej będzie liczona wg poniższego wzoru: 

S = C + T  

a, który uzyska najwyższą liczbę punktów i jego oferta będzie spełniała wszystkie 

kryteria zamówienia, określone w punkcie I zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 

upływa z dniem 30 czerwca 2016 roku.  Oferty należy składać

w formie elektronicznej, przesyłając je na adres e-mail: mariusz.sieczkowski@politech.pl

formie drukowanej osobiście. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

aktu ze Zleceniobiorcami jest  Mariusz Sieczkowski (tel. +48

mariusz.sieczkowski@politech.pl). 

Miejsce ogłoszenia zapytania ofertowego: www.politech.pl. 

ORMACJE NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym 

z firmą Politech Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

emne powiązania między Politech Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Politech Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w umieniu Politech 

Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykon

a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
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 )  x 40 

Warszawa = 180 min, lub czas dojazdu Osielsko – Gdańsk = 

III b. Punkty każdego z kryteriów będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łączna 

pełniała wszystkie 

kryteria zamówienia, określone w punkcie I zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

Oferty należy składać: 

mariusz.sieczkowski@politech.pl lub  

(tel. +48 887 600 367, 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym  

z firmą Politech Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe 

emne powiązania między Politech Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Politech Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w umieniu Politech 

Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 



 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zleceniobiorca dokumentuje ten fakt stosownym oświadczeniem.

 

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin związania ofertą wynosi

złożenia oferty.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia i odstąpienia od 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowan

4. Warunki i termin płatności za usługę: 

Płatność w terminie 7 dni 

rezerwacji lub opcji wstępnych 

wynajem samochodu).  

5. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu oferty w całości lub części osobie 

trzeciej bez zgody zamawiającego.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień d

wezwaniu przez Zamawiającego.  W przypadku wątpli

oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Oferentów z prośbą o dodatkowe 

wyjaśnienia.  

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofer

składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta

d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

orca dokumentuje ten fakt stosownym oświadczeniem. 

UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

i zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

POZOSTAŁE INFORMACJE 

ermin związania ofertą wynosi maksymalnie 3 dni robocze od daty wskazanej jako termin 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia i odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny,  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Warunki i termin płatności za usługę:  

dni po wystawieniu faktury VAT i dostarczeniu 

lub opcji wstępnych lub opłacenia przedmiotu zamówienia (bilety lotnicze, hotel, 

 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu oferty w całości lub części osobie 

trzeciej bez zgody zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty, po wcześniejszym 

wezwaniu przez Zamawiającego.  W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów 

oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Oferentów z prośbą o dodatkowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę. 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady 

konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 

i zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te 

zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. 

od daty wskazanej jako termin 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie 

 

ia bez wyboru oferty. 

 przez Zleceniobiorcę 

opłacenia przedmiotu zamówienia (bilety lotnicze, hotel, 

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu oferty w całości lub części osobie 

o oferty, po wcześniejszym 

wości w zakresie interpretacji zapisów 

oferty Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się do Oferentów z prośbą o dodatkowe 

t częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

składania ofert  wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.  


