Iława, dnia 08 kwietnia 2019 roku
Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty na przedmiot zamówienia – zapytania
ofertowego nr 04/POWR/IŁ/4.2 II edycja/2018, którym jest wyłonienie Wykonawcy, którego
zadaniem będzie rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych w klasie ekonomicznej wraz z
bagażami do Hiszpanii dla 20 uczestników oraz 2 mentorów w ramach II naboru projektu: „MOBILNI
I KOMPETENTNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - II EDYCJA” o nr WNDPOWR.04.02.00-00-0007/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem
Inwestycji i Rozwoju w Warszawie.
Dostawa biletów lotniczych do Hiszpanii dla 20 uczestników projektu:
a) termin wyjazdu: 29.06.2019r. – 17.08.2019r.
b) lot na trasie: Warszawa – Madryt i z powrotem
c) klasa ekonomiczna
d) bagaż rejestrowany min. 15kg dla każdego uczestnika
Dostawa biletów lotniczych do Hiszpanii dla 2 mentorów:
a) termin wyjazdu: 29.06.2019r. – 13.07.2019r.
b) lot na trasie: Warszawa – Madryt i z powrotem
c) klasa ekonomiczna
d) bagaż rejestrowany min. 15kg dla każdego mentora
Identyfikator zapytania: Zapytanie ofertowe nr 04/POWR/IŁ/4.2 II edycja/2018 ogłoszone dnia
27 marca 2019 roku.
Zamawiający: Iławska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Marka
Słocińskiego, ul. Jana III Sobieskiego 37 A, 14-200 Iława.
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zaproszenia oraz ogłoszenie zapytania
ofertowego złożono w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 05 czerwca 2018 roku u
Zamawiającego niżej wymienione oferty:
1. Oferta nr 1 – M. Biuro Turystyczne Julia Kochanowska-Marczuk, ul. Moniuszki 5a, 14-100
Ostróda - data wpływu: 04 kwietnia 2019r. godz. 11.20, całkowita wartość usługi – 27.020,00
zł. Oferta za cenę uzyskała 100 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 100,00.
2. Oferta nr 2 – HOLIDAY TOUR, ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa – data wpływu: 04
kwietnia 2019r. godz. 13.40, całkowita wartość usługi – 43.214,00 zł. Oferta za cenę uzyskała
62,53 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 62,53.
3. Oferta nr 3 - Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok – data wpływu: 05
kwietnia 2019r. godz. 15.30, całkowita wartość usługi – 32.300,00 zł. Oferta za cenę uzyskała
83,65 pkt – łączna ilość zdobytych punktów to 83,65.
Zamawiający oświadcza, iż nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu
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Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy 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,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wybór oferty. Stosownie do przyjętych kryteriów oceny ofert oraz obowiązującej zasady
konkurencyjności przyjęto do realizacji:
a) Ofertę nr 1 - M. Biuro Turystyczne Julia Kochanowska-Marczuk, ul. Moniuszki 5a,
14-100 Ostróda.

Oferentów poinformowano mailowo o wynikach wyboru oferty. W siedzibie Iławskiej Izby
Gospodarczej,
na
stronie
internetowej
www.iig-ilawa.pl
oraz
w
bazie
ofert
https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl zamieszczono stosowną informację.

Dyrektor
Iławskiej Izby Gospodarczej
Marek Słociński
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