Ogłoszenie nr 623705-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność: Kompleksowa obsługa podróży na potrzeby
Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług wyszukiwania
połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz usług
wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania voucherów na noclegi w kraju i
zagranicą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Federalna dotacja na rzecz promocji świadomości historycznej Europejska Sieć Pamięć i
Solidarność w roku 2018.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo

zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, krajowy numer
identyfikacyjny 360483100, ul. ul. Zielna 37 , 00-108 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 39 57 600, e-mail wojciech.pazik@enrs.eu, faks 22 39 57 601.
Adres strony internetowej (URL): www.enrs.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.enrs.nowybip.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:
Adres:
Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, ul. Zielna 37 00-108 Warszawa
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa podróży na
potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność – świadczenie usług
wyszukiwania połączeń, rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i
autokarowych oraz usług wyszukiwania noclegów, rezerwacji, sprzedaży i dostarczania
voucherów na noclegi w kraju i zagranicą
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa
podróży na potrzeby Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, w tym: 1.1.
Wyszukiwanie połączeń, dokonywanie rezerwacji, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych
na trasach krajowych i zagranicznych, 1.2. Wyszukiwanie połączeń, dokonywanie rezerwacji,
sprzedaż i dostarczanie biletów kolejowych na trasach krajowych i zagranicznych, 1.3.
Wyszukiwanie połączeń, dokonywanie rezerwacji, sprzedaż i dostarczanie biletów
autokarowych (autokar, autobus, bus) na trasach krajowych i zagranicznych, 1.4.
Wyszukiwanie, dokonywanie rezerwacji i wykup oraz dostarczanie voucherów na noclegi
(hotel, pensjonat, hostel i inne) w kraju i za granicą. 2. Usługi rezerwacji i sprzedaży biletów

obejmują: 2.1. Wyszukiwanie ofert połączeń lotniczych na trasach europejskich,
pozaeuropejskich i krajowych w klasie ekonomicznej (z uwzględnieniem przewozów
regularnych i nisko-kosztowych); 2.2. Dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych w Polsce i
za granicą po ustalonych przez Zamawiającego stawkach na rzecz imiennie wskazanych przez
Zamawiającego osób fizycznych; 2.3. Wyszukiwanie ofert połączeń kolejowych na trasach w
Polsce i za granicą w klasie wskazanej przez Zamawiającego; 2.4. Wyszukiwanie ofert
połączeń autokarowych (autokar, autobus, bus) na trasach w Polsce i za granicą; 2.5.
Pośredniczenie w sprzedaży biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych (autokar,
autobus, bus), dokonywanie opłat, pośredniczenie w odwoływaniu i zmianach rezerwacji,
zwrotach opłat; 2.6. Zapytanie rezerwacyjne zgłoszone za pomocą e-mail, faksu lub
telefonicznie zawierające: 2.6.1. Imię i nazwisko osoby, na rzecz której dokonywana jest
rezerwacja, 2.6.2. Terminy lotów lub połączeń, 2.6.3. Lokalizację wylotu i lotu powrotnego
lub połączenia wraz z preferowanymi godzinami odlotów lub wyjazdów, 2.7. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wariantów połączeń wraz z warunkami
rezerwacji najpóźniej w ciągu 3 godzin od otrzymania zapytania o rezerwację. 2.8. Warianty
połączeń będą zawierały wskazanie: 2.8.1. co najmniej 3 propozycje połączeń lotniczych
wraz z informacjami o ilości ewentualnych przesiadek, chyba że dla danej podróży, w danym
terminie i na danej trasie występują mniej niż trzy propozycje – wówczas wykonawca
przedstawia je wszystkie informując o tej okoliczności Zamawiającego. 2.8.2. co najmniej 2
propozycje połączeń kolejowych/autokarowych (autokar, autobus, bus) wraz z informacjami o
ilości ewentualnych przesiadek, chyba że dla danej podróży, w danym terminie i na danej
trasie występują mniej niż dwie propozycje – wówczas wykonawca przedstawia jedną
informując o tej okoliczności Zamawiającego. 2.8.3. datę, godzinę oraz miejsce wylotu oraz
lotu powrotnego, 2.8.4. godzinę, o której pasażer musi się pojawić na odprawie 2.8.5.
całkowitą cenę biletu wraz z opłatą transakcyjną, 2.8.6. pozostałe informacje, zgodnie z
zapytaniem o rezerwację 2.9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
potwierdzenia rezerwacji (faks lub e-mail). 2.10. Dostarczenie drogą elektroniczną na adres emailowy wskazany przez Zamawiającego, w ciągu 24 godzin zamówionych dokumentów w
postaci: 2.10.1. rezerwacji elektronicznej (w przypadku dokonania rezerwacji), 2.10.2. biletu
elektronicznego (w przypadku wykupienia biletu); 2.10.3. przypomnienia o zbliżających się
terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach, w czasie
umożliwiającym dokonanie bezkosztowej zmiany lub anulacji rezerwacji. 2.11.
Wprowadzanie zmian w dokonanych rezerwacjach/wykupionych biletach (w tym możliwość
rezygnacji z biletu), zgodnie z zasadami obowiązującymi w regulaminach odpowiednich
przewoźników. 2.12. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji przez Zamawiającego w
określonym w ramach zawieranej rezerwacji terminie. 2.13. Realizację przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów, w szczególności kosztów
związanych z obowiązującymi przepisami krajów docelowych. 2.14. Nieobciążanie
Zamawiającego kosztami manipulacyjnymi przy zmianie trasy, terminu lotu lub przejazdu
oraz rezygnacji z lotu lub przejazdu przed określonym terminem oraz dokonywanie zwrotu
kosztu za niewykorzystane i zwrócone bilety lotnicze bez żadnych potrąceń, pod warunkiem,
że zwrot nastąpi zgodnie z wymogami zastosowanej w nich taryfy lotniczej. 2.15.
Nieobciążanie Zamawiającego kosztami różnic kursowych i innych opłat bankowych w
przypadku rezerwacji i sprzedaży biletów zagranicznych. Wszelkie uzgodnienia i rozliczenia
pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 2.16. Wykonawca
zobowiązuje się, że bazowa cena biletu będzie obowiązującą w chwili tworzenia rezerwacji w
systemach rezerwacyjnych przewoźnika (w uzasadnionych wypadkach zmiana ceny może być
wprowadzona po uzyskaniu zgody Zamawiającego). 2.17. Wykonawca zobowiązuje się do
stosowania najniższych cen z uwzględnieniem cen promocyjnych przewoźnika w danym
terminie z zachowaniem wymaganego przez Zamawiającego standardu podróży. 2.18.

Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia stałego dyżuru opiekuna Zamawiającego,
dostępnego przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę, w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiającego najpóźniej na 5 dni przed planowaną podróżą/rezerwacją w celu zapewnienia
stałej opieki oraz natychmiastowej reakcji na potrzebę rezerwacji dadatkowego biletu bądź
zmiany trasy, celu podróży. 2.19. Zamawiający jest uprawniony zgłosić zapotrzebowanie na
dyżur opiekuna, o którym mowa w punkcie powyżej, do 10 (dziesięciu) razy w trakcie
obowiązywania Umowy. Jednorazowo dyżur może trwać do 4 dni . 3. Usługi rezerwacji i
sprzedaży miejsc hotelowych obejmują: 3.1. Wyszukiwanie ofert hoteli, pensjonatów, hosteli.
3.2. Dokonywanie rezerwacji miejsc noclegowych (hotel, pensjonat, hostel) w Polsce i za
granicą w wybranych i po ustalonych przez Zamawiającego stawkach. 3.3. Pośredniczenie w
sprzedaży miejsc noclegowych (hotel, pensjonat, hostel), dokonywanie opłat, pośredniczenie
w odwoływaniu i zmianach rezerwacji, zwrotach opłat. 3.4. Dokonywanie rezerwacji i
pośredniczenie w sprzedaży usług dodatkowych w obiekcie np. dodatkowe wynajęcie sali
konferencyjnej, miejsca parkingowego lub innych usług świadczonych w obiekcie 3.5.
Zapytanie o rezerwację zgłoszone za pomocą e-mail, faksu lub telefonicznie obejmuje: 3.5.1.
Imię i nazwisko osoby, na rzecz której dokonywana jest rezerwacja 3.5.2. Terminy pobytu
3.5.3. Ilość i rodzaj pokoju/pokoi 3.5.4. Wymaganą kategorię obiektu i jego lokalizację.
Lokalizacja określona będzie obszarem wyrażonym w promieniu kilometrów od miejsca
organizacji spotkania lub wydarzenia na terenie Polski lub za granicą, ewentualnie
dodatkowe, istotne informacje dotyczące godziny przyjazdu, alergii, niepełnosprawności,
śniadania w cenie noclegu (Zamawiający zastrzega, że śniadanie musi być podane w obiekcie,
w którym rezerwowane są pokoje lub miejsca noclegowe), specjalne potrzeby np. dodatkowe
wynajęcie Sali konferencyjnej, miejsca parkingowego lub innych usług świadczonych w
obiekcie. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wariantów
obiektów wraz z warunkami rezerwacji najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania
zapytania o rezerwację. 3.7. Warianty obiektów będą zawierały wskazanie: 3.7.1. co najmniej
3 propozycje obiektu lub obiektów ze wskazaniem kategorii obiektu, chyba że dla danej
podróży, w danym terminie i we wskazanej lokalizacji występują mniej niż trzy propozycje –
wówczas wykonawca przedstawia je wszystkie informując o tej okoliczności Zamawiającego.
3.7.2. ilość, rodzaj i standard zamawianych pokoi lub miejsc noclegowych, 3.7.3. termin
pobytu, 3.7.4. całkowitą cenę usługi, 3.7.5. pozostałe informacje dotyczące usługi, zgodnie z
zapytaniem o rezerwację. 3.7.6. Termin w jakim można dokonać bezkosztowej
zmiany/anulacji rezerwacji ( nie dłuższy niż 3 doby ) 3.8. Zamawiający dokona potwierdzenia
rezerwacji (faks lub e-mail), które będzie równoznaczne z zamówieniem usługi hotelarskiej,
zgodnie z warunkami rezerwacji. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu potwierdzenia rezerwacji uzyskanej od obiektu (faks lub e-mail). 3.10.
Wprowadzanie zmian w dokonanych rezerwacjach (w tym możliwość rezygnacji z pobytu)
będzie odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w regulaminach odpowiednich
obiektów noclegowych. 3.11. Zmiany w dokonanej rezerwacji ( zmiany w ilości rezerwacji )
w terminie do 3 dób przed datą bezkosztowej anulacji traktowane są jako jedna rezerwacja i z
tego tytułu Wykonawca nie naliczy kosztów opłaty transakcyjnej jak za kolejną rezerwację.
3.12. Wykonawca zobowiązany jest do nieobciążania Zamawiającego kosztami różnic
kursowych i innych opłat bankowych w przypadku rezerwacji i sprzedaży zagranicznych
miejsc hotelowych. Wszelkie uzgodnienia i rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 3.13. Zamawiający podaje następujące kryteria
dotyczące rezerwacji usług noclegowych: 3.13.1. Rezerwacje pokoi jednoosobowych i
dwuosobowych. 3.13.2. (***) trzy gwiazdki, (****) cztery gwiazdki, (*****) pięć gwiazdek
w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego oraz kraju
zakwaterowania. 3.13.3. Zakres geograficzny obejmuje zakwaterowanie na terenie Polski oraz
za granicą. 3.13.4. Wykonawca dokona rezerwacji miejsc hotelowych po pisemnym (e-mail)

potwierdzeniu zamówienia przez upoważnionego ze strony Zamawiającego pracownika.
3.13.5. Wykonawca będzie rezerwował miejsca hotelowe w najtańszym i najdogodniejszym
dla Zamawiającego wariancie. 3.13.6. Zarezerwowane miejsca hotelowe muszą spełniać
unijne normy w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa odpowiednio dla pokoi w hotelach o
określonym standardzie. 3.13.7. Zamawiający określi każdorazowo szczegółowe wymagania
co do lokalizacji oraz granic cenowych noclegu, a także dodatkowych ewentualnych
preferencji w zakresie jakości hotelu i obsługi. 3.13.8. Zamawiający zastrzega, że może
wskazać w zamówieniu preferowane przez siebie w danej lokalizacji obiekty. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w proponowanych wariantach
danego hotelu/hostelu/pensjonatu wskazanego przez Zamawiającego. 3.13.9. Wykonawca jest
zobowiązany zaoferować Zamawiającemu obiekty położone jak najbliżej wskazanej
lokalizacji, chyba, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest to niemożliwe. 4.
Wymagania dodatkowe: 4.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przydzielił osobę (tzw.
Opiekuna) odpowiedzialną za realizację umowy zawartej na podstawie niniejszego
zamówienia oraz przekazał bezpośrednie dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres email)
Opiekuna Zamawiającemu. 4.2. Osoba wyznaczona jako opiekun klienta musi posługiwać się
biegle językiem polskim oraz angielskim umożliwiającym bezproblemowe kontaktowanie się
z przewoźnikami lotniczymi oraz hotelami w krajach Europejskich 4.3. W razie nieobecności
Opiekuna wyznaczone zostanie zastępstwo w postaci osoby posiadającej podobne
umiejętności w zakresie rezerwacji usług objętych umową z Zamawiającym oraz wiedzę na
temat realizacji podpisanej z Zamawiającym umowy. 4.4. Wykonawca zobowiązuje się do
współpracy z Zamawiającym w zakresie reklamacji (zmniejszenia kosztów) dotyczących
usterek i uchybień w realizacji usług ze strony linii lotniczych oraz hoteli (np. niedziałająca
klimatyzacja w pokoju hotelowym, zniszczenie bagażu podróżnego przez linię lotniczą ) 4.5.
Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego (na koniec miesiąca kalendarzowego)
przekazywania Zamawiającemu raportów (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na
których widnieć będzie zestawienie wystawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu faktur
VAT, zwanych dalej w skrócie FV, za usługi opisane w pkt. 1-2 powyżej rosnąco, od
pierwszej FV wystawionej od początku trwania świadczenia usług opisanych w pkt. 1-2
powyżej do ostatniej faktury w miesiącu, którego zestawienie będzie dotyczyć. Zestawienie to
powinno zawierać co najmniej: 4.5.1. datę oraz wartość wystawionej FV za dokonaną
rezerwację i sprzedaż usługi, 4.5.2. Dane osób które wykorzystały usługę hotelową oraz bilety
lotnicze (w formie zestawienia) a także listę osób które wykupionych usług noclegu i lotu nie
wykorzystały ( w formie zestawienia). 4.6. Oferowana wysokość każdorazowej opłaty za
realizację usługi rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych, obejmuje jednostkowe zlecenie
złożone przez Zamawiającego, niezależnie od liczby osób, na rzecz których została dokonana
rezerwacja i sprzedaż i niezależnie od długości pobytu. 4.7. Składanie rezerwacji na realizację
usługi sprzedaży biletów i miejsc hotelowych będzie się odbywało za pomocą e-mail, faksu
lub telefonicznie przez osoby, o których mowa w § 5 Umowy.
II.5) Główny kod CPV: 63500000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63510000-1
63510000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-01-01
2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, posiadającą następujące cechy: wartość co
najmniej 100 tys. zł brutto, przez co należy rozumieć całkowite wynagrodzenie wykonawcy
obejmujące zarówno cenę usługi rezerwacji, jak i wartość zakupionych biletów/usług
hotelowych; w ramach usługi dokonano rezerwacji co najmniej 70 biletów lotniczych oraz co
najmniej 50 rezerwacji miejsc hotelowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie
mniejszej niż 100 tys. zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował co najmniej dwiema osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie rezerwacji
biletów, z których każda posiada co najmniej 24 miesiące doświadczenia w dokonywaniu
rezerwacji i wykupu biletów lotniczych i kolejowych; znajomość języka polskiego i
angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację z zamawiającym oraz
przewoźnikami oraz co najmniej dwiema osobami odpowiedzialnymi za rezerwację miejsc
hotelowych , z których każda posiada co najmniej 24 miesiące doświadczenia w dokonywaniu
rezerwacji miejsc hotelowych poza granicami RP; znajomość języka polskiego i angielskiego
w stopniu umożliwiającym płynną komunikację z zamawiającym oraz hotelami. Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca dysponował osobami łączącymi powyższe funkcje. W takim

wypadku liczba osób, którymi dysponuje lub będzie dysponować wykonawca nie może być
mniejsza niż 2, przy założeniu, że każda z nich posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie w
każdej z dwóch dziedzin (bilety i hotele).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
CENA
Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu kolejowego przewoźnika
jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży biletu kolejowego
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Deklarowany czas przedstawienia propozycji połączeń

Znaczenie
30,00
30,00
20,00
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

