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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50935-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi podróżne
2018/S 024-050935
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Smęt
Tel.: +48 226015496
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Faks: +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.udsc.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Smęt
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Faks: +48 226015496
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
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Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Organizacja misji badawczych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Tadżykistan)

II.1.2)

Główny kod CPV
63515000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji badawczej do Tadżykistanu dla pracowników Urzędu do Spraw
Cudzoziemców.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zakupu biletów lotniczych,
2) rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych, 3) zapewnienia transportu na terenie Tadżykistanu w trakcie
całego pobytu (przejazdy z wykwalifikowanym kierowcą samochodem przystosowanym do przewozu grupy
również w trudnych warunkach drogowych), 4) zapewnienie usługi tłumaczenia konsekutywnego w trakcie
całego pobytu uczestników wraz z pokryciem wszelkich kosztów związanych z pobytem tłumacza, 5) zakupu
niezbędnego ubezpieczenia NNW oraz KL, 6) zakup wszelkich (wymaganych prawem kraju docelowego)
zezwoleń wjazdowych oraz pobytowych uprawniających do podróży oraz pobytu we wskazanych regionach.
Szacunkowa liczba osób uczestniczących w wizycie – 4-5 uczestników.
Szacunkowy okres trwania wyjazdu – 14-16 dni.
Planowana data organizacji wyjazdu - III kwartał 2018 r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 41 426.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000
60170000
79997000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja misji badawczej do Tadżykistanu dla pracowników Urzędu do Spraw
Cudzoziemców.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) zakupu biletów lotniczych,
2) rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych, 3) zapewnienia transportu na terenie Tadżykistanu w trakcie
całego pobytu (przejazdy z wykwalifikowanym kierowcą samochodem przystosowanym do przewozu grupy
również w trudnych warunkach drogowych), 4) zapewnienie usługi tłumaczenia konsekutywnego w trakcie
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całego pobytu uczestników wraz z pokryciem wszelkich kosztów związanych z pobytem tłumacza, 5) zakupu
niezbędnego ubezpieczenia NNW oraz KL, 6) zakup wszelkich (wymaganych prawem kraju docelowego)
zezwoleń wjazdowych oraz pobytowych uprawniających do podróży oraz pobytu we wskazanych regionach.
Szacunkowa liczba osób uczestniczących w wizycie – 4-5 uczestników.
Szacunkowy okres trwania wyjazdu – 14-16 dni.
Planowana data organizacji wyjazdu - II kwartał 2018 r.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 426.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 2/1-2015/BK-FAMI

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu nr 2/1-2015/BK-FAMI „Zwiększenie zdolności pracowników
DPU UDSC do zbierania, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji o krajach pochodzenia,
2017-2020”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/04/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W chwili publikacji ogłoszenia wstępnego - nie są jeszcze znane/dostępne.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W chwili publikacji ogłoszenia wstępnego - nie są jeszcze znane/dostępne.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
W chwili publikacji ogłoszenia wstępnego - nie są jeszcze znane/dostępne.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
03/02/2018
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IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
W związku z tym, że jest to ogłoszenie informacyjnie zmianie mogą ulec dane zawarte w ogłoszeniu.
Szacunkowa data publikacji ogłoszenia o zamówieniu (wszczęcie postępowania): marzec/kwiecień 2018 r.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2018
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