Iława, dnia 14 marca 2019 r.
Nasz znak: L.DZ. IIG 14/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/POWR/IŁ/4.2 II edycja/2018
Opis przedmiotu zamówienia (63512000-1 Usługi sprzedaży biletów
podróżnych i pakietów wycieczkowych)
I.
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia 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 WND-POWR.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 – Malaga 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 – Malaga i z powrotem
c) klasa ekonomiczna
d) bagaż rejestrowany min. 15kg dla każdego mentora
II.
Termin i miejsce realizacji.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia musi być zgodny z terminem przedstawionym w pkt I
Przedmiotu zamówienia. Przy braku możliwości rezerwacji lotu w danym terminie, dopuszczalne
jest zaoferowanie obu lotów z 3 dniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem.
III.
1.

Zakres usługi.
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zachowania tajemnicy o przedmiocie umowy oraz wszelkich informacji związanych z
wykonywanymi czynnościami;
b) dostarczenia Zamawiającemu biletów lotniczych wykazanych w pkt I Przedmiotu
zamówienia na minimum 14 dni przed planowanym wylotem.

2.

Uzgodnienia dotyczące wypłaty należności.
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Należność będzie płatna po dostarczeniu biletów lotniczych Zamawiającemu.
Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca w odpowiedzi na zamówienie przedkłada Zamawiającemu Ofertę, na którą składa się:
IV.

Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1, w języku polskim, w formie pisemnej,
wypełniona nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, czyli o
tym że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr
2.
3.
Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr
3.
4.
W przypadku podmiotów gospodarczych należy dodatkowo obowiązkowo dołączyć:
a) W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wydruk ze
strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (podpisaną
przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy),
b) W przypadku osób prawnych - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub
inny dokument równoważny – uchwała o powołaniu itp.– jeżeli dany
Wykonawca podlega wpisowi do takich rejestrów (kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy).
c) Oświadczenie stwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub
informację, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być naniesione w sposób czytelny,
datowane i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz
(czytelnie lub z imienną pieczątką).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) Podjęcia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy.
2) Rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyn.
1.

Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy
umieścić napis „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/POWR/IŁ/4.2 II edycja/2018”.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
V.
1.

Kryteria oceny ofert.
Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z punktem IV, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną
uznane za odrzucone. Dopuszcza się jednorazowe uzupełnienie braków dokumentów,
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które należy dostarczyć w terminie 2 dni roboczych, od wezwania. Tylko oferty
kompletne zostaną dopuszczone do oceny.
Cena: 100% (1000 pkt)
Oferowana cena powinna być podana w wartości brutto, powinna zawierać wszystkie
koszty i podatki związane z oferowaną realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna
być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich,
cyfrowo i słownie.
2.

Oferta, która uzyska
najkorzystniejszą.

największą

liczbę

punktów zostanie uznana za ofertę

Termin składania ofert.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do siedziby
Zamawiającego (Iławska Izba Gospodarcza, ul. Jana III Sobieskiego 37 A, 14-200 Iława) – w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 roku. Przy czym decyduje data
faktycznego wpływu do Zamawiającego. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym
terminie lub pomimo wezwania nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie podlegają
ocenie.
VI.

VII. Warunki wyboru Wykonawcy

W celu porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej oraz w internetowej bazie
ofert https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl podając imię i nazwisko albo
nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Po wyborze Wykonawcy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
Zamawiający informuje, iż nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo
lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu 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.
VIII. Osoba do kontaktu:
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Marek Słociński
Iławska Izba Gospodarcza
tel. 89 648 57 51
email: biuro@iig-ilawa.pl
Zatwierdzam:
Marek Słociński – Dyrektor Iławskiej Izby Gospodarczej 14.03.2019 roku
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