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INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Specyfikacja  

Istotnych Warunków Zamówienia  
 

postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego  

na  

rezerwację, sprzedaż i sukcesywną 
dostawę biletów lotniczych i kolejowych  

 
SPIS TREŚCI 

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 
6. ZALICZKI 
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU    DOKONANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
8. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 
1 USTAWY 

9. INNE DOKUMENTY 
10. OGRANICZENIE MOZLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TYLKO DLA 

WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ LUB    
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 
SIĘ Z  WYKONAWCAMI 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST.6 PKT 3 I 4 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

  
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
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16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE 
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD 
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
NA TAKICH WARUNKACH 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

  zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY 
  zał. 2 OŚWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

   zał. 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
   zał. 4 INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  zał. 5 WYKAZ USŁUG 
  zał. 6 WZÓR UMOWY 

 
1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
a. nazwa:  Instytut Filozofii i Socjologii 

          Polskiej Akademii Nauk 
b. adres :  00-330 Warszawa 

           ul. Nowy Świat 72 
c. adres  strony internetowej: www.ifispan.waw.pl  
d. Tel. 22 826-71-81   Fax 22 826-78-23 
e. NIP: 525-21-00-471 , REGON: 000325759 
 

2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.907). 

2. Postępowanie prowadzone jest z udziałem komisji przetargowej. 
3. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:nie zostanie złożona 

żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może     

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
5. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

6. Zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, a złożone dodatkowe oferty będą 
również zawierały taką samą cenę, 

7. Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

8. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich wykonawców, do których zwrócił się z zapytaniem o cenę usługi , 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. W sprawach nieuregulowanych w treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia  zastosowanie mają przepisy PZP. 
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3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na 
rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych i kolejowych na 
potrzeby Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
zamawiającego określonymi w SIWZ.   

3. Zaoferowana usługa winna odpowiadać standardom Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego – IATA.  

4. Wykonawca w ramach usługi zapewni Zamawiającemu:  
 a. rezerwację  oraz sprzedaż biletów lotniczych do miejsca docelowego         
     b. propozycję najkrótszych połączeń  ewentualnie połączeń wieloetapowych, 
 c. najniższe z dostępnych publikowanych  taryf, stawek negocjacyjnych oraz   
         promocyjnych  
 d. udzieli bezpłatnej pomocy w przypadku ewentualnych reklamacji  
         składanych do przewoźnika w zakresie objętym zamówieniem. 

5. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy  
e-mailem, telefonicznie lub faksem potrzebę rezerwacji i zakupu na określonej 
trasie z podaniem klasy, terminu podróży oraz innych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia informacji. 

6. Wykonawca bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 
złożenia zamówienia przedstawi Zamawiającemu co najmniej trzy warianty ( o 
ile istnieją ) połączeń lotniczych lub kolejowych, w zależności od 
zapotrzebowania Zamawiającego,  najkorzystniejsze ze względu na  czas i 
cenę podróży. Wykonawca w przedstawionych wariantach może uwzględnić 
„tanie linie lotnicze” tylko na wyraźne życzenie Zamawiającego lub w 
przypadku braku innych połączeń lotniczych na tej trasie. 

7. W przypadku braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego Wykonawca 
w ramach jednej usługi winien przedstawić optymalny plan połączenia 
autobusowego lub kolejowego z miejsca lądowania do miejsca docelowego 

8. W przekazanych przez Wykonawcę wariantach połączeń winny być określone: 
 a. termin w którym należy złożyć zamówienie na wystawienie biletu, 
 b. cenę biletu, 
 c. warunki zwrotu biletu, 
 d. warunki dokonania zmian w bilecie. 

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mailem, telefonicznie lub faksem o 
wyborze konkretnego wariantu, co stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę 
do dokonania rezerwacji biletu (-ów)  

10. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego  dostarczenia zamówionego 
biletu na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego lub na inny 
wskazany przez  niego adres, w ustalonym przez strony terminie, nie później 
jednak  niż na 48 godzin przed terminem odlotu którego dotyczy rezerwacja i 
zakup biletu. 

11. Zamawiający może odwołać rezerwację, dokonać zmian rezerwacji w zakresie 
trasy i terminu podróży lub dokonać rezygnacji z zakupionego biletu. W 
przypadku zmian Zamawiający pokryje udokumentowaną różnicę w cenie 
biletu a w przypadku rezygnacji udokumentowane koszty poniesione przez 
Wykonawcę. Wykonawca nie będzie z tego tytułu pobierał dodatkowych opłat. 

 
12. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

  
       63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 
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4) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający określa termin realizacji zamówienia od 1.01.2014 do 
31.12.2014 roku 

 
5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
       Wadium nie jest wymagane 
 
6) ZALICZKI 

nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
7) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

2. Wiedza i doświadczenie 
W celu spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie  
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2  usługi główne 
odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usługi 
obejmujące sprzedaż i dostawę biletów lotniczych o wartości nie mniejszej niż 
100 000 zł brutto każda z nich. 

3. Potencjał techniczny 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Warunkiem wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

6. 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 nimi stosunków. 

7. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków w takiej sytuacji 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. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia  przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie muszą spełniać warunki określone w ust. 1. 

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak 
jest  podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W 
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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w stosunku do żadnego z Wykonawców nie może być podstaw do 
wykluczenia. 

10. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana  będzie w sposób: 
spełnia / nie spełnia warunku, w oparciu o dokumenty, które mają dostarczyć 
wykonawcy. 

 
8) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 
8.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) należy przedłożyć: 

 
1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, głównych  usług, w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których  usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5  do 
niniejszego SIWZ.   

 
8.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W tym celu należy 
dołączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 03   ( w przypadku 
gdy ofertę składa kilka podmiotów dotyczy to każdego z nich) 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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8.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

8.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce  
 zamieszkania potwierdzający, że: 

 
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 
 

8.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
 

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o  
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - 
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - 
sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.” 

 
9) INNE DOKUMENTY 

 

Wypełnią i dołączą do oferty FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1)  

10) OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 
TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50% PRACOWNIKÓW 
STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE   

Zamawiający nie wprowadza takiego ograniczenia 

  

11) INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z  WYKONAWCAMI  

 
1. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy zamawiającym oraz 
wykonawcami będą przekazywane: 
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a) pisemnie na adres Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 
Warszawa ul. Nowy Świat 72 – Ewa Dworniak  

b) faksem na numer: 22 8267823        
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: edwornia@ifispan.waw.pl  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

3. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane 
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i 
zostaną wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia, powinni 
przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, dokumenty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub 
pełnomocnictwa w formie oryginału wystawionego przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy lub kopii (odpisu) notarialnie poświadczonej,  
w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym zawiadomieniu. 

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

5. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie 
internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ 
oraz zamieści na stronie internetowej. Każda wprowadzona zmiana staje się 
integralną częścią tej specyfikacji. 

7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się 
wskazywać na znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub 
nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

8. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu 
Zamawiającego jest:  Ewa Dworniak, tel. (22) 65- 72-721 (godz 9:00 – 
16:00), e-mail:edwornia@ifispan.waw.pl 

 
12) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
na składanie ofert. 

 
13) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

O KTÓRYCH MOWA W ART.67 UST.1 PKT 6 I 7 LUB ART.134 UST.6 PKT 3 I 4  
 

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego 
w tryb. art. 67 ust.1 pkt 6  

 
14) OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. 
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2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy.  

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były 

kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację. 

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być 
parafowane i datowane przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty. 

7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione 
do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – 
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 

8. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania 
Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań 
w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno 
być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z 
wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo 
musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

9. Zapis ustępu 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 
10. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upoważnione do zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do 
właściwego rejestru. 

11. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i 
inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę 
upoważnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów 
oświadczeń i dokumentów jak też ich poświadczonych za zgodność z 
oryginałem kserokopii. 

13. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, dane te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, 
opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa” oraz wskazać 
numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku 
wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i 
mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem 
postępowania. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń 
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 

14. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia 
wymienione w niniejszej SIWZ. 

15. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 

16. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie 
zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała 
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

17. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument 
ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do 
reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
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postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 
być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale VII 
ust. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub te podmioty. 

19. Oferta musi ponadto zawierać: 
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy  
b. wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty  
c. wskazanie przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
20. Ofertę należy dostarczyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu do 

siedziby zamawiającego 
21. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób: 

W widocznym miejscu umieszczony napis 

                                             OFERTA 

         na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę  

                          biletów lotniczych i kolejowych  

               nie otwierać przed dniem 5.12.2013     godz. 9:15 

oraz dane pozwalające zidentyfikować Wykonawcę składającego ofertę: 
nazwa, adres i numer telefonu (dopuszcza się odcisk pieczęci) Wykonawcy. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed 
terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

22. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub 
zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert 
należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 

23. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej 
kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa 
Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się 
odcisk pieczęci). 

24. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

 
15) MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT 
 

1. Termin składania ofert 
oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie w Pałacu         
Staszica przy ul. Nowy Świat 72  pok. 150   do dnia 5.12.2013  godz.  9:00         

2. Termin otwarcia ofert                                                                                                               
otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie w Pałacu 
Staszica przy ul. Nowy Świat 72  pok. 135  w dniu 5.12.2013  o godz. 9:15             
   

 
16) OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
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1. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, podatek VAT oraz cenę 
brutto opłaty transakcyjnej jaką Wykonawca naliczy za wystawienie każdego 
biletu lotniczego na trasie międzynarodowej lub krajowej ( FORMULARZ 
OFERTOWY stanowi zał. nr 01) 

2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty  wystawienia biletu. 
3. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 
4. Zamawiający wymaga aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do 

dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania. 

5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena brutto w PLN. 
 

17) OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY 
WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. W postępowaniu przy wyborze oferty Zamawiający zastosuje kryterium 

najniższej ceny. 
2. Oferta z najniższą opłatą transakcyjna za wystawienie jednego biletu 

lotniczego na trasie: 
a) międzynarodowej uzyska 80 pkt 
    pozostałe ceny zostaną przeliczone według wzoru 
    najniższa cena / cenę badanej oferty X 80 
b) krajowej uzyska 15 pkt 
    pozostałe ceny zostaną przeliczone według wzoru 
    najniższa cena / cenę badanej oferty X 15 
c) kolejowego uzyska 5 pkt 
    pozostałe ceny zostaną przeliczone według wzoru 
    najniższa cena / cenę badanej oferty X 5 

3. Za najkorzystniejsza wybrana zostanie ta oferta która uzyska najwyższą sumę 
punktów naliczonych w pkt 2a, 2b i 2c 

4. Każdy wykonawca może zaproponować jedną ofertę cenową. 
5. W przypadku gdy wykonawcy złożą oferty o takiej samej najwyższej liczbie 

punktow, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 5 PZP wezwie Wykonawców, 
którzy złożą takie oferty, do złożenia ofert dodatkowych. 
 

18) INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Wykonawca winien stawić się w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w 
siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy.  
 

19) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO    
WYKONANIA UMOWY 

 
 Zamawiający nie wymagana wniesienia zabezpieczenia 
 
20) ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  

WPROWADZONE  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH 
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1. Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę będzie zobowiązany 
do podpisania umowy załączonej do SIWZ (załącznik nr 6), która stanowi jego 
integralną część. 

2. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji zamówienia wprowadzanie robót 
zamiennych jednak zmiana kosztów z nich wynikająca nie może przekroczyć 
kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac  zaproponowanej przez 
Wykonawcę w jego ofercie. Wprowadzenie robót zamiennych wymaga 
zastosowania procedur określonych dla tego typu rozwiązań. 

 
 

21) POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 Wykonawcy który uznał, że jego interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
 doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
 zamawiającego ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w 
 Dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 


