
Paryż, dnia 3 lutego 2021 r. 
Zamawiający: 
Polska Akademia Nauk 
Stacja Naukowa w Paryżu 
74, rue Lauriston 
75116 PARIS 
email: administration@paris.pan.pl 
tel.: 0033 1 56 90 18 39 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 
 

Zamawiający Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu zwraca się z uprzejmą prośbą 
o złożenie oferty w postępowaniu dotyczącym usług związanych ze sprzedażą biletów 
lotniczych – sprawa nr 1/ZP/2021. 

1. 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 ceny biletu i promocji (obejmującej cenę taryfową przewoźnika, 

podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem), 
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 80 wyjazdów 
zagranicznych. Około 80% 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 w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego i są 
jedynie wartością orientacyjną. 
2. Warunki udziału w postępowaniu: 

O ubieganie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają co 
najmniej dwuletnie doświadczenie w sprzedaży biletów lotniczych będących przedmiotem 
zamówienia, o którym mowa w pkt 1 Ogłoszenia o zamówienia. 
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3. Kryteria stosowane w ocenie ofert: 
Zamawiający dokona wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących 
kryteriów oceny ofert: 

3.1. .Cena (C): max 60% - 60 pkt 

Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: 

Cmin 

C = ----------------- x 60 pkt, 

Cbad 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną wysokość łącznej opłaty 
transakcyjnej/agencyjnej, prowizji i/lub narzutu za sprzedaż biletu, spośród 
wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu, 

Cbad – oznacza wysokość łącznej opłaty transakcyjnej/agencyjnej, prowizji i/lub 
narzutu za sprzedaż biletu, zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 

3.2. Termin płatności (Tp): max 10% - 10 punktów 

Wykonawca może zadeklarować w ofercie następujący termin płatności za realizację 
zamówienia: 

- termin płatności 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT = 2 pkt, 

- termin płatności 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT = 5 pkt, 

- termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury VAT = 10 pkt. 

3.3.Zadeklarowany czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące wariantów połączeń (To): max 
15% - 15 pkt 

Oferta zostanie oceniona na podstawie podanego w ofercie czasu (należy podać: 2 godz., 4 
godz. lub 6 godz.) Maksymalny dopuszczalny czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące 
wariantów połączeń) wynosi 6 godzin, przy zmniejszaniu tego czasu punkty będą liczone 
następująco: 

za 2 godziny  15 pkt, 

za 4 godziny   5 pkt, 

za 6 godzin  0 pkt. 

3.4.Uwzględnienie lotów Low Cost w ofercie:  max 15% - 15 pkt 



Brak uwzględnienia lotów Low Cost (LC) - 0 pkt. 

Za ofertę najkorzystniejszą przedmiotu zamówienia zostanie uznana ta oferta, która po 
zsumowaniu liczby punktów uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z wzorem: 

S = C + Tp + To + LC 

gdzie: 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”, 

Tp - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Termin 
płatności”, 

To – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Czas 
odpowiedzi na zapytanie dotyczące wariantów połączeń”, 

LC – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Low Cost”, 

S – łączną liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

4. Termin realizacji zamówienia: 

marzec 2021 – luty 2022 

5. Złożona oferta powinna zawierać: 
1) Dane wykonawcy (nazwa, adres, osoba do kontaktu, e-mail i nr tel. do kontaktu); 
2) Informacje umożliwiające dokonanie ocenę oferty wg. kryterium oceny ofert zawartym w 

pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu. Brak wymaganych informacji do oceny oferty nie podlega 
uzupełnieniu i spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią Ogłoszenia o 
zamówieniu; 

3) Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym doświadczeniu określonym w pkt. 2 Ogłoszenia 
o zamówienia. 

6. Termin przesyłania ofert i kontakt z Zamawiającym: 
1) Ofertę w formie skanu (np. plik .pdf) podpisaną przez uprawnioną osobę do 

reprezentowania Wykonawcy należy przesłać na adres mailem: 
administration@paris.pan.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia 
ogłoszenia na stronie internetowej tj. do dnia 18 lutego 2021r. 

2) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Adam Knapik i Kamil Szafrański, 
tel.: 0033 1 56 90 18 39, email: administration@paris.pan.pl 

7. Dodatkowe informacje: 
1) Zaoferowana cena musi obejmować wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę, w 

związku z realizacją przedmiotu niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 
2) Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) -Oferty przekazane Zamawiającemu w 

innej walucie niż w PLN nie będą rozpatrywane. 
3) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa na wzorze 

umowy obowiązującym u Zamawiającego (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 
4) 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. 

5) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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6) Z uwagi, iż do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), 
Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert z ceną netto 130 000 zł. 

7) Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

8. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje się, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 
1, 00-901 Warszawa. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w 
celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

2) Kontakt do Inspektora ochrony danych to adres mailowy: iod@pan.pl. 
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i 

realizacji umowy o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 
4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 
5) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania 

obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa. 
6) Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 
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