Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa

S PE CY FI KACJA I S T O T NYCH WARUNKÓ W ZAMÓ WI E NIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
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którego przedmiotem są:

„Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów
lotniczych na przewozy pasażerskie”

ZAT WIE RDZ AM
……………………..
/Leszek Grabarczyk/

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 114/U/11
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DE FI NI CJE :
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:


„postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są
usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na
przewozy pasażerskie



„specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia wraz z załącznikami



„ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)



„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia



„Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju



„przelocie” – należy przez to rozumieć podróż do wskazanego miejsca w relacji „tam
i z powrotem z uwzględnieniem przesiadek i przerw dotyczących tej samej podróży”
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I.

NAZWA O RA Z AD RE S ZAMAWIAJĄ CE GO
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa, województwo mazowieckie
NIP: 701-007-37-77
REGON: 141032404
Strona internetowa Zamawiającego: www.ncbir.pl
Faks: +48 22 20 13 408

II.

T RYB UDZIE L E NIA ZAMÓ WIE NIA
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39
i następnymi ustawy. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest
znakiem 114/U/11.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

III.

O PI S PRZE D MIO T U ZAMÓ WIE NIA
1. Przedmiotem zamówienia objętego postępowaniem są usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży
krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb
Zamawiającego wraz z dostarczaniem ich do siedziby Zamawiającego lub w miejsca wskazane
przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ.
3. CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego
Słownika Zamówień:
60400000-2 – usługi transportu lotniczego
63512000-1 - usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

I V.

T E RMI N WYKO N ANIA ZA MÓ WIE NIA
Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb, od momentu zawarcia umowy
przez okres 12 miesięcy albo do wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa.

V.

WARUN KI UD ZI AŁ U W PO S T Ę PO WANIU O RA Z O PIS
DO KO NYWANI A O CE NY S PE Ł NIANIA T YCH WARU NKÓ W

S PO S O B U

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3 ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1,
przedstawia się następująco:
1) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 1;
2) za spełniających warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
zostaną uznani Wykonawcy, którzy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonali należycie część zamówienia) każde
o wartości co najmniej 100.000 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia,
3) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
4) Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w ust. 1 pkt 2 - 4 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy
Wykonawcy łącznie, warunek określony w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 musi spełniać każdy
Wykonawca z osobna.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę opisu sposobu spełniania
warunków udziału w postępowaniu na zasadzie /spełnia/ – /nie spełnia/, na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych
i opisanych w Rozdziale VI.
8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
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VI.

WYKA Z
O Ś WIA DCZE Ń
L UB
DO KUME NT Ó W,
JAKIE
MAJ Ą
DO S T ARCZYĆ W YKO NAWC Y W C E L U PO T WIE RDZ E NIA S PE Ł NIANI A
WARUN KÓ W UDZ IAŁ U W PO S T Ę PO WANIU
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 1 – sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1
ustawy).
2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 2 – sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
3. Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V ust. 3:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzonego według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 6 do SIWZ.
4.

Jeżeli Wykonawca, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4, polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5 . Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających
brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale V ust. 2:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy;
2) aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
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zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5:
1) pkt 1-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien zostać
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu (dokument powinien zostać wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert),
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Terminy określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio.
8. Dokumenty załączone do oferty z wyłączeniem pełnomocnictwa, muszą być przedstawione
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu
będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy - pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców
zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
12. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty, chyba że
co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
13. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu.
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14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Uwaga:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wymóg złożenia oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5, dotyczy
każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą złożyć odrębnie lub wspólnie,
dokumenty te będą rozpatrywane łącznie.
Zamawiający dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o którym mowa w ust. 1, zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs
walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
VI I . I NFO R MACJA
O
S PO S O B IE
PO RO Z UMIE WANIA
SIĘ
ZAM AWIAJĄCE G O Z WY KO NA WCAMI O RA Z PR ZE KAZ YWANI A
O Ś WI ADCZE Ń L UB DO KUME NT Ó W, A T AK ŻE W S KAZ ANIE O S Ó B
UPRAWNIO NYCH DO PO RO Z UMIE WANIA S IĘ Z WYKO NAWCA MI
1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu/mailem z niezwłocznym
potwierdzeniem pisemnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują:
1) pisemnie, na poniższy adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dział Administracyjno – Gospodarczy
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
2) za pomocą faksu:
na numer faksu: +48 22 20 13 408
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godziny pracy: 8.15 – 16.15
3) za pomocą maila:

na adres: malwina.rymkiewicz@ncbir.pl lub przetargi@ncbir.pl
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Malwina Rymkiewicz – Główny specjalista do spraw zamówień publicznych
tel.: 22 20 10 687 wew. 222
VI I I . WYMA GANIA DO T YCZĄCE WADIU M
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia.

IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od

dnia otwarcia ofert włącznie.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania
ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo,
jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania
ofertą.
X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści (np. na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego
w załączniku Nr 3 do SIWZ.
6. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
7. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo może być
przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale VI.
9. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści.
10. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
1.
2.
3.
4.
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11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane oraz
połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 12. Oferta powinna również
zawierać spis treści.
12. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub
dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony
zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz
z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie
udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późń. zm.)”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje,
które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych
zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
13. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane
przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski)
powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
14. Ofertę wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętym
opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia
opakowania.
Na opakowaniu (kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kancelaria pok. 204
ul. Nowogrodzka 47 A
00-695 Warszawa
oraz opis:
„oferta na: Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów
lotniczych na przewozy pasażerskie”
– nie otwierać przed 16.12.2011 r. godz. 12.30 – nr ref. postępowania 114/U/11
Na opakowaniu (kopercie) powinny być wskazane nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez
otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Informację o zmianie lub wycofaniu oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na
piśmie przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
W przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą
zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za
sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien
dokumenty te złożyć. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian winno być
opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio
wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.
16. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert
wycofanych.
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XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2011 r., do godziny 12:00,
na adres:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
Kancelaria pok. 204
ul. Nowogrodzka 47 A,
00-695 Warszawa
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 12:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
pok. 239
ul. Nowogrodzka 47 A,
00-695 Warszawa
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz
zwraca niezwłocznie ofertę, która złożona została po terminie.

XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy.
2. Cena brutto opłaty transakcyjnej musi być wyższa od 0 i musi być podana w polskich
złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego musi obejmować wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: rezerwację,
wystawienie i sprzedaż biletu (nie wlicza się ceny biletu) wraz z dostarczeniem do siedziby
Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przypominanie
o zbliżających się terminach wykupu biletów, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
4. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT).
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną
realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Wysokość upustu od ceny biletu wg taryfy przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli
Zamawiającemu przy sprzedaży biletu musi być wyrażona w %, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
7. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale XIII brana jest cena brutto opłaty transakcyjnej za
wystawienie biletu lotniczego.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających
wykluczeniu, spełniających wymogi SIWZ.
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2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny
ofert:
Kryterium
Waga kryterium (%)
Cena – wysokość opłaty transakcyjnej za
40%
wystawienie jednego biletu lotniczego (Wot)
Wysokość upustu określonego w % od ceny
60%
biletu wg taryfy przewoźnika, jakiego
Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy
sprzedaży każdego biletu (U)

3.

Ocena punktowa oferty (Of) dokonana zostanie zgodnie z następującą formułą:

Of = Wot + U
wysokość najniższej zaoferowanej opłaty transakcyjnej
za wystawienie jednego biletu lotniczego oferty
1) Wot = …………………………………………………… X 40
wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie
jednego biletu lotniczego z oferty badanej
wysokość upustu w ofercie badanej
2) U = …………………………………………………… X 60
wysokość najwyższego zaoferowanego upustu
4.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,
obliczoną wg wzoru, o którym mowa w pkt. 3.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
3) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
4) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

XV.

5) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
6) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Wykonawca, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek zawrzeć umowę na warunkach
określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.
Jednocześnie zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu informacje
o osobach, które w jego imieniu będą podpisywały umowę, oraz inne informacje, o które
uzupełnione muszą zostać Istotne postanowienia umowy, w celu podpisania umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wybrania ich oferty jako
najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
Umowa zostanie zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem
terminu związania ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, jeżeli
w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacje zostały
przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publiczbnych lub SIWZ na
stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynnośći innych niż okreslone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu nalezytej staranności można było powziąć
wiadomosc o okolicznosciach stanowiących podstawę do wniesienia.
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XIX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenie/a zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy.
XX.

ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom, wypełniając właściwe miejsce w formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

XXI. ZASTRZEŻENIE, ŻE CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA NIE MOŻE BYĆ
POWIERZONA PODWYKONAWCOM
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Zamawiający nie zastrzega, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona
Podwykonawcom.
XXII. INFORMACJE O UMOWIE RAMOWEJ, OFERTACH WARIANTOWYCH, AUKCJI
ELEKTRONICZNEJ, ZWROCIE KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przeprowadza aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.
XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

–
–
–
–
–
–

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz wykonanych zamówień
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Załącznik Nr 1 do SIWZ
RZP 114/U/11
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem są usługi w zakresie rezerwacji
i sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy dla potrzeb
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z dostarczaniem przedmiotowych biletów do
siedziby Zamawiającego lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy
od daty podpisania umowy albo do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający przewiduje zakup około 171 biletów na przeloty, z tego:
1. na przeloty krajowe - ok. 14 %, (tj. ok. 24 szt.);
2. na przeloty zagraniczne - ok. 86 % (tj. ok. 147 szt.).
Zamawiający zastrzega sobie, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza niż
określona powyżej i w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Liczba i kierunki zamówionych u Wykonawcy biletów wynikać będą z faktycznych potrzeb
Zamawiającego i mogą być różne od przewidywanych.
Wykonawca dokona rezerwacji biletów w klasach zlecanych przez Zamawiającego, w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym oraz prześle na wskazane adresy e-mail informację o dokonanej
rezerwacji zawierającą m.in. plan podróży i cenę biletu. Rezerwacje biletów będą wynikiem
wyszukania optymalnych połączeń pod względem ceny oraz czasu trwania podróży.
Wykonawca

zobowiązuje

się

do

dostarczania

Zamawiającemu

biletów

lotniczych

w najkorzystniejszej cenie na rynku na danej trasie z uwzględnieniem warunków podróży
określonych przez Zamawiającego oraz bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych.
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletów
z podaniem informacji o tym, jak ewentualne przesunięcie terminu wpłynie na zmianę ceny
biletu lotniczego.
Wykonawca zobowiązany będzie, w trakcie realizacji zamówienia, do dostarczenia biletów
Zamawiającemu każdorazowo w odpowiedzi na przekazane faksem lub telefonicznie przez
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Zamawiającego zlecenie, w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 24
godzin przed terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletów.
W sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy bilet Zamawiającemu nie później niż w ciągu 12 godzin
przed terminem planowanej podróży. Zamawiający będzie mógł odwołać rezerwację, dokonać
zmiany trasy, terminu oraz osób podróżujących, ale nie później niż na 12 godzin przed
planowanym odlotem. Jeżeli zmiany wiązać się będą z koniecznością rekalkulacji ceny biletu,
Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania ewentualnej różnicy w cenie. Poza różnicą w
cenie, Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i nie przysługuje mu
dodatkowe wynagrodzenie.
Do czasu dostarczania biletów nie wlicza się sobót i dni wolnych od pracy.
Wykonawca przejmie obowiązki dotyczące składania ewentualnych odwołań i reklamacji
dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych Zamawiającemu biletów.
Faktury za zrealizowane zamówienia dostarczane będą do siedziby Zamawiającego.
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Załącznik Nr 2 do SIWZ
RZP 114/U/11

Wzór Umowy

Zawarta w dniu ......................…r. w Warszawie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
między:
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 47 A,
(NIP: 701-007-37-77,
REGON:
141032404),
zwanym
dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowanym przez Dyrektora Centrum, w imieniu którego działa:
Pan Leszek Grabarczyk – Zastępca Dyrektora Centrum, na podstawie pełnomocnictwa
nr 35/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 r.,
a
………………………………………..………….……………z siedzibą w ……………………
przy ul.: ........................................., wpisaną do ..................................., Nr NIP: .........................,
Nr REGON: ................................., zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez
………………………………………………………, o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy i warunki realizacji
1. Przedmiotem umowy jest zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy do siedziby
Zamawiającego lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego, biletów lotniczych na
przewozy pasażerskie w kraju i poza jego granice dla potrzeb Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, w zakresie zgodnym ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
.......…… r. dotyczącą postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, nr RZP 114/U/11 oraz ofertą Wykonawcy wybraną w
tym postępowaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania rezerwacji biletów w klasach zlecanych przez
Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz przesyłania informacji
o dokonanych rezerwacjach zawierających m.in. plan podróży i cenę biletu.
3. Rezerwacje biletów będą wynikiem wyszukania optymalnych połączeń pod względem ceny
oraz czasu trwania podróży. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu
biletów lotniczych w najkorzystniejszej cenie na rynku na danej trasie z uwzględnieniem
warunków podróży określonych przez Zamawiającego.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zbliżających się terminach
wykupu biletów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia biletów każdorazowo w odpowiedzi na
przekazane faksem lub telefonicznie przez Zamawiającego zlecenie, w terminie ustalonym
przez strony, ale nie później niż w ciągu 24 godzin przed terminem planowanej podróży,
której dotyczy rezerwacja i zakup biletów. Wzór przekazywanego faksem zlecenia określa
załącznik do niniejszej umowy.
6. W sytuacji nagłej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bilet Zamawiającemu nie później
niż w ciągu 12 godzin przed terminem planowanej podróży.
7. Zamawiający może odwołać rezerwację, dokonać zmiany trasy, terminu oraz osób
podróżujących, ale nie później niż na 12 godzin przed planowanym odlotem. Jeżeli zmiany
wiązać się będą z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do
wyrównania ewentualnej różnicy w cenie.
8. Do czasu dostarczania biletów nie wlicza się sobót i dni wolnych od pracy.
9. Wykonawca przejmuje na mocy niniejszej umowy obowiązki składania ewentualnych
odwołań i reklamacji dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych
biletów, w imieniu Zamawiającego.
§2
Termin realizacji
Umowa będzie realizowana sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia albo do
czasu wyczerpania kwoty 380.000,00 zł brutto przeznaczonych na jej realizację.
§3
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie
dostarczone bilety.
2. Wynagrodzenie za każdy dostarczony bilet obejmuje:
1) opłatę transakcyjną za wystawienie biletu, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającą w
szczególności koszty związane z rezerwacją, wystawieniem i dostarczeniem biletu do
siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego,
powtarzaniem czynności rezerwacji, odwołaniem rezerwacji, dokonaniem zmian trasy,
terminu oraz osób podróżujących, wymianą biletu, odprawą pasażera,
2) cenę biletu według taryfy przewoźnika uwzględniającą wszystkie należne podatki, opłaty
obowiązkowe, dopłaty i opłaty dodatkowe, pomniejszoną o udzielony upust, o którym
mowa w ust. 5 pkt 2,
3) opłaty lotniskowe.
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje kosztów reklamacji zgłoszonych
Wykonawcy przez Zamawiającego, które wynikły ze zdarzeń nieleżących po stronie
Zamawiającego.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji po uregulowaniu wynagrodzenia przez Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania korekty wynagrodzenia na podstawie faktury
korygującej.
5. Wykonawca zapewni opłatę transakcyjną za wystawienie biletu oraz upust od ceny biletu wg
taryfy przewoźnika, zgodnie z ofertą Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1, następująco:
1) ceny brutto opłaty transakcyjnej w wynosi: ………………… zł brutto,
2) upust od ceny biletu wg taryfy przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli
Zamawiającemu przy sprzedaży każdego biletu wynosi: ……………..%.
§4
Zapłata wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie za każdy dostarczony bilet uregulowane będzie przelewem na wskazany
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
2. Wystawiona przez Wykonawcę faktura, w treści dotyczącej przedmiotu sprzedaży, powinna
określać w szczególności:
1) imię i nazwisko pasażera,
2) trasę przelotu,
3) datę wylotu i powrotu,
4) cenę biletu wg taryfy przewoźnika ,
5) wysokość zastosowanego upustu (w % i złotych),
6) cenę biletu wg taryfy przewoźnika, pomniejszoną o udzielony upust, o którym mowa
w § 3 ust. 5 pkt 2,
7) wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu, o której mowa w § 3 ust. 5 pkt 1,
8) wysokość opłat lotniskowych,
9) kwotę (wynagrodzenie) do zapłaty.
3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w zapłacie umówionego
wynagrodzenia.
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§5
Nadzór nad realizacją umowy
Do współpracy przy realizacji umowy strony wyznaczają:
1) ze strony Zamawiającego - ……………………………………………
2) ze strony Wykonawcy - ……………………………………………...
§6
Kary umowne
1. W razie niedostarczenia biletu w terminie ustalonym każdorazowo między stronami,
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 ust. 2 .
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 2.

umownych

§7
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okresie wykonywania umowy
w drodze jednostronnego oświadczenia, w przypadku:
1) zaistnienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego,
3) nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, rozumianego w szczególności jako
trzykrotne powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o nienależytym wykonaniu
usługi, ze wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań.
§8
Postanowienia końcowe
1. Strony dołożą starań, aby ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddadzą je pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

22

Załącznik do umowy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Warszawa, …….................

(WYKONAWCA)
…………………………………………
Z L E C E N I E z dnia………………………

Prosimy o sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego następujących biletów lotniczych:

1. Imię i nazwisko pasażera:
......................................................
2. Trasa podróży:
.....................................................
3. Data wylotu – data powrotu:
.....................................................
4. Numer rezerwacji:
.....................................................
5. Termin realizacji zlecenia:
.....................................................
6. Klasa:
.....................................................
7. Adres e-mail Zamawiającego
…………………………………….
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Załącznik Nr 3 do SIWZ
RZP 114/U/11

Formularz ofertowy

Do:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 00 – 695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są usługi
rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy
pasażerskie”
Ja / my niżej podpisany/i
…………………………………………………………………..………………………………….
…………………………………………………………………..………………………………….
działając w imieniu i na rzecz:
Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.....................................................................................................................................
(proszę podać zgodnie z wpisem do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej)
NIP: …....................................................................... REGON:
…................................................................................
Tel. …......................................................................... Fax.
…................................................................................
http// …....................................................................... e – mail:
…................................................................................
(W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia
należy podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców np. wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)
Osoba do kontaktów: ....................................................
1. Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z SIWZ (wraz z załącznikami i wyjaśnieniami
Zamawiającego dotyczącymi zapytań Wykonawców do SIWZ) i uznajemy się związanymi
określonymi w niej zasadami postępowania oraz zdobytymi informacjami niezbędnymi do
przygotowania oferty.
3. Oferuję/emy:
1) Cenę – wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego (Wot)
w wysokości …………………...... zł,
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2) Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu wg taryfy przewoźnika, jakiego
Wykonawca

udzieli

Zamawiającemu

przy

sprzedaży

każdego

biletu

(U)

w wysokości: ………………%
4. Oświadczam/y, że oferowana wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu
lotniczego oraz wysokość upustu od ceny biletu lotniczego wg taryfy przewoźnika, jakich
Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży każdego biletu jest stała i obowiązuje
przez cały okres realizacji zamówienia i nie zależy od klasy lotu, trasy, przewoźnika ani
innych czynników.
5. Akceptuję/emy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
6. Oświadczamy, że prace związane z realizacją zamówienia zamierzamy wykonać sami/
powierzymy podwykonawcom* w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
7. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres
30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczam/y, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ……… do ……… informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji / oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa*.
9. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do
SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
......................................................................................................................................................
11. Ofertę niniejszą składam/y na ………..kolejno ponumerowanych stronach.
12. Załącznikami do niniejszej oferty, są:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone według wzoru
określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone według wzoru określonego
w załączniku Nr 5 do SIWZ;
3) Wykaz wykonanych zamówień, sporządzony według wzoru określonego w załączniku Nr
6 do SIWZ;
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4) Inne………………

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do SIWZ
RZP 114/U/11

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są usługi rezerwacji,
sprzedaży i dostawy krajowych i zagranicznych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie,
oświadczam/y, że spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1 ) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2 ) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3 ) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4 ) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
RZP 114/U/11

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są usługi rezerwacji,
sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy
pasażerskie, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
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Załącznik Nr 6 do SIWZ
RZP 114/U/11

...............................................
Nazwa i siedziba Wykonawcy

Wykaz wykonanych zamówień
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem są usługi rezerwacji,
sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy
pasażerskie, przedstawiamy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 2 SIWZ, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Wartość
(brutto)

Daty wykonania

Odbiorcy
(nazwa, adres)

1.
…
…
…

UWAGA:
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że
zamówienie to zostało wykonane należycie.

…………..…………………… dnia …………. 2011 r.
…………………………………………………………
(podpis/y osoby/osób reprezentujących
Wykonawcę/Wykonawców)
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