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75116 PARIS
Zapytanie ofertowe nr 6/2019
Zaproszenie do składania ofert
Zamawiający Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu zwraca się z uprzejmą prośbą
o przedstawienie oferty dotyczącej usługi związane ze sprzedażą biletów lotniczych.

Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów
na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze;
2) w ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: rezerwacji i
sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zleconych przez Zamawiającego, na trasach zarówno krajowych,
jak i zagranicznych, ew. w określonych innych warunkach podróży, jak przesiadki, wielkość bagażu);
3) dostarczenia zamówionych biletów Zamawiającemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie
później niż w ciągu 24 godzin przed terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup
biletu (biletów);
4) przedstawienia Zamawiającemu różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszej
dostępnej taryfy przewoźnika i promocji, długości tras oraz czasu podróży;
5) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin i innych warunkach wylotów i przylotów
dotyczących zamówionych biletów;
6) zmiany/przepisania na bilecie nazwiska podróżnego oraz ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego
przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy;
7) zorganizowania i zapewnienia kompleksowej realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat – np. lotniskowych,
podatków, opłaty za bagaż itp.)
8) w okresie trwania umowy Zamawiający planuje zrealizować około 150 wyjazdów zagranicznych. Około
85% lotów odbędzie się na trasie Polska – Francja, a pozostałe 20% na trasach Francja – Europa lub
sporadycznie Francja - Świat. Liczba lotów i proporcje wyliczenia mogą ulec zmianie i są jedynie
wartością orientacyjną.

Kryteria stosowane w ocenie ofert:
1.

Najniższa cena

- max 60% - 60 punktów

2.

Termin płatności (max 10%) – 10 punktów: większy lub równy 14 dni = 8 pkt,
większy lub równy 21 dni = 12 pkt
większy lub równy 28 dni = 15 pkt

3.

Zadeklarowany czas odpowiedzi na zapytanie (max 15%) – 15 punktów

4.

Uwzględnienie lotów Low Cost w ofercie

- max 15%:

do 2 godzin

15 pkt

do 4 godzin

10 pkt

do 6 godzin

5 pkt
15 pkt

Termin realizacji:
styczeń - grudzień 2020
Dodatkowe informacje:
1. Zaoferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę, w
związku z realizacją przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert.
2. Oferta powinna zawierać: dane Wykonawcy, dane umożliwiające dokonanie ocenę oferty
wg. Kryteriów oceny ofert podanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
3. Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z
Wykonawcami w celu udzielenia wyjaśnień, uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. Z uwagi, iż do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie ma zastosowania ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.), Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert z ceną netto przekraczającą wyrażoną
w PLN (złotych polskich) równowartość kwoty 30 000 euro (średni kurs złotego w
stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
wynosi 4,3117 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia
2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).
5. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) - Oferty przekazane Zamawiającemu w
innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane.
6. Ofertę w formie skanu (np. pdf) podpisaną przez uprawnioną osobę do reprezentowania
Wykonawcy należy przesłać na adres mailem: secretariat@paris.pan.pl w terminie do 1
grudnia 2019 r.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Michał Jadach, tel. : 0033 1 56 90 18 39,
0033 6 85 10 16 42, email: michal.jadach@paris.pan.pl
8. Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku innej oferty lub zamknięcia
postępowania bez dokonania wyboru.

