
 
Paryż, dnia 12 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 

dotyczy: zamówienia na usługę sprzedaży biletów lotniczych – sprawa nr 1/ZP/2021. 

Wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Ogłoszenia o zamówieniu wraz z udzieleniem 
wyjaśnień. 

Pytanie nr 1 

Wykonawcy składając ofertę zobowiązani są do podania informacji/danych zgodnie z zapisem w pkt. 5 
ust. 2 tj: 
"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" 
Proszę o wyjaśnienie czy należy je podać na własnym formularzu, czy Zamawiający przygotuje 
jakiś  wzór oferty i udostępni go na stronie z postępowaniem, tak aby jego zapisy były takie same dla 
wszystkich wykonawców? 
 
Odpowiedź : Prosimy o przygotowanie wymaganych w Ogłoszeniu o zamówieniu informacji na 
własnym formularzu Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że najważniejsze jest zamieszczenie w treści 
złożonej oferty wymaganych informacji takich jak: cena, termin płatności, zadeklarowany czas 
odpowiedzi, uwzględnienie lub nieuwzględnienie lotów Low Cost, które umożliwią ocenę ofert. 
 
Pytanie nr 2  
Czy w zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków, Zamawiający także przygotuje jakiś wzór - czy 
należy złożyć to oświadczenie wg własnego uznania? 
 
Odpowiedź: Nie przewidujemy żadnego wzoru oświadczenia. Wykonawca w treści złożonej oferty 
powinien oświadczyć, że spełnia warunki udziału postawione w pkt 2 Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie nr 3  
Jednym z kryteriów ocen ofert jest: "Uwzględnienie lotów Low Cost w ofercie - z wagą max 15% - 15 
pkt"  
Brak uwzględnienia lotów Low Cost ozn. przyznanie w tym kryterium 0 pkt. Co w takim razie gdy 
wykonawca nie poda tej informacji w swojej ofercie? 
Czy uwzględnienie lotów Low Cost w ofercie ozn. iż oferta wykonawcy otrzyma max ilość punków tj.15? 
 
Czy wystarczającym będzie złożenie w ofercie w tym zakresie tylko oświadczenia TAK lub NIE? 
 
Odpowiedź: Należy wskazać w ofercie, że Wykonawca oferuje loty Low Cost poprzez złożenie takiego 
oświadczenia. Brak uwzględnienia lotów Low Cost lub niepodanie tej informacji w ofercie będzie 
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skutkować przyznaniem 0 pkt. Uwzględnienie wszystkich lotów Low Cost operujących na trasie Polska-
Francja-Polska będzie oznaczało przyznanie ofercie 15 pkt.  
 
 
Pytanie nr 4 
Jednym z kryteriów oceny ofert jest Cena, liczona w następujący sposób: 
 

 
 
Co ozn. określenie "łączna opłata" wg Zamawiającego? Czy jest to łączna opłata rozumiana jako opłata 
transakcyjna + prowizja/narzut za sprzedaż jednego biletu, jeśli takie występują? 
Pragnę zwrócić Państwa uwagę, iż w par. 3 ust. 2 projektu umowy Zamawiający wyszczególnił dwa 
rodzaje opłaty transakcyjnej brutto (w połączeniach krajowych oraz zagranicznych). 
W takim razie którą opłatę należy podać w ofercie? Czy zapis "wysokość łącznej opłaty" transakcyjnej 
należy rozumieć jako sumę tych dwóch opłat? 
Czy któraś z nich może mieć wartość 0 pln? 
 
Odpowiedź: Łączna opłata zawiera wszystkie możliwe koszty transakcyjne, prowizje czy narzuty ze 
sprzedaży biletów. W projekcie umowy są wyszczególnione dwa rodzaje opłat 
transakcyjnej/agencyjnej lub prowizji tzn.: w połączeniach krajowych oraz zagranicznych, ale ze 
względu na przedmiot zamówienia – loty Polska-Francja, Francja-Europa, Francja-Świat – należy 
wskazać w ofercie łączną opłatę dotyczącą połączeń zagranicznych. Opłata ta nie może mieć wartości 
0 PLN. 
 
Pytanie nr 5 
Wykonawcy w ofercie muszą wskazać "Zadeklarowany czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące 
wariantów połączeń" - który może wynosić, 2 godziny, 4 godziny lub 6 godzin. 
Wskazana wartość w ofercie wykonawcy zostanie przeniesiona do umowy tj. w par. 1 ust. 2 umowy  
i będzie wiążąca.  
 
W projekcie umowy widnieją następujące zapisy dot. określenia godzin - par. 1 ust. 6 
 
"Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o konieczności wykupu biletu w dniu 
poprzedzającym lub w dniu upływu terminu wykupu, do godziny ……………..." 
 
oraz par. 2 ust. 7. 



 
"Wykonawca dostarczy zamówione bilety Zamawiającemu drogą elektroniczną, niezwłocznie 
po wystawieniu biletu, jednak w terminie nie dłuższym niż do godziny ……………….. dnia następnego po 
złożeniu Zamówienia"  
 
czy te wartości na pewno mają podać wykonawcy w swoich ofertach?  
W naszej ocenie te dane powinien określić Zmawiający - aby były identyczne dla wszystkich 
potencjalnych wykonawców.  
 
Odpowiedź: Ocenie podlega jedynie czas odpowiedzi na zapytanie i to właśnie tę informację należy 
wskazać w złożonej ofercie. Czas powiadamiania o konieczności wykupu biletu oraz czas dostarczenia 
zamówionego biletu nie podlegają ocenie. 
 
Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu 
oferty. 
 
Wzór umowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu w par. 3 ust 2  otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania Zamówienia  
w postaci opłaty transakcyjnej/agencyjnej lub prowizji za sprzedaż biletu lotniczego w łącznej 
wysokości ...................... zł brutto.”  
 


