
Organizator przetargu:
Polski Związek Gimnastyczny
ul Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa

Znak sprawy: P/1/2018

OGŁOSZENIE PRZETARGU W
TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO

na

zakup biletów lotniczych dla Polskiego Związku Gimnastycznego

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. formularz oferty
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu.
3. wzór umowy 
4. wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu.

Warszawa, dnia 26 marca 2018 r.  
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Ogłoszenie przetargu w trybie Kodeksu cywilnego
na zakup biletów lotniczych dla Polskiego Związku Gimnastycznego 

Rozdział 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów lotniczych dla Polskiego Związku Gimnastycznego
polegająca  na sprzedaży  biletów  podróżnych  zgodnie  z  życzeniem  Zamawiającego  wraz  z
wykonywaniem wszystkich czynności z tym związanych, określonych poniżej.

1) Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  (za  pomocą  poczty
elektronicznej  na  adres  wskazany  przez  Zamawiającego)  w  terminie  nie
dłuższym  niż  6  godzina  od  momentu  otrzymania  ze  strony  Zamawiającego
zapytania w formie e-mailowej lub telefonicznej,  minimum trzech propozycji
realizacji  optymalnych  połączeń  z podaniem ceny,   linii  lotniczej,  trasy  oraz
czasu podróży;

2) Zamawiającemu  przysługuje  prawo  porównywania  cen  biletów  lotniczych
oferowanych przez Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez
inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej,  w tym przez
Internet, obowiązujących na dzień zgłoszenia zapytania przez Zamawiającego,  
o którym mowa w pkt 1. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że oferowana
przez Wykonawcę cena całkowita  biletu lotniczego jest  wyższa od najniższej
ceny  całkowitej  biletu  lotniczego  oferowanego  na  rynku  spełniającego
wymagania  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  sprzedaży
oferowanego biletu po cenie nie wyższej niż 100% najniższej ceny oferowanej
na rynku. Cena ta będzie następnie powiększona o opłatę za wystawienie biletu
lotniczego wskazaną w ofercie wykonawcy;

3) Wykonawca zobowiązany będzie  do dokonania rezerwacji  biletu  wskazanego
przez  Zamawiającego  w  terminie  nie  dłuższym  niż  6  godzina  od  momentu
otrzymania ze strony Zamawiającego polecenia rezerwacji przekazanego drogą
mailową lub telefoniczną;

4) Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  potwierdzenia  rezerwacji  ze
wskazaniem  ceny  za  dane  zlecenie  oraz  terminu  wykupu  biletu  za  pomocą
poczty elektronicznej niezwłocznie, lecz nie później niż 6 godzina od momentu
otrzymania ze strony Zamawiającego polecenia dokonania rezerwacji

5) rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych odbywać się będzie zgodnie 
z  rzeczywistymi  potrzebami  Zamawiającego  na  podstawie  zamówień
przekazywanych do Wykonawcy w sposób określony w umowie.

6) W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) umożliwienia  Zamawiającemu,  zgodnie  z  zasadami  przewoźnika  w

sytuacjach nie dających się wcześniej  przewidzieć,  zmiany rezerwacji:
klasy,  czasu,  miejsca  rozpoczęcia  i/lub  zakończenia  podróży,  terminu
podróży  oraz  danych  pasażera.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
dostarczenia  Zamawiającemu  potwierdzenia  zmiany  rezerwacji  ze
wskazaniem  ceny  za  dane  zlecenie  oraz  terminu  wykupu  biletu  za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej niezwłocznie, lecz nie później
niż  6  godzina  od  momentu  otrzymania  ze  strony  Zamawiającego
polecenia dokonania zmiany rezerwacji. Wszelkie koszty operacyjne w/
w zmian nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy;

b) anulowania  lub  zmiany  zakupionego  biletu  zgodnie  z  zasadami
przewoźnika,  u  którego  wykupiono bilet.  Wszelkie  koszty  operacyjne
anulowania lub zmiany biletu nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy.
W sytuacji,  w której  zmiana  biletu wiązać się będzie z  koniecznością
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dokonania  ponownej  rekalkulacji  ceny  biletu,  Zamawiający  będzie
zobowiązany  do  pokrycia  powstałej  z  tego  tytułu  niedopłaty,  zaś
Wykonawca  do  zwrotu  ewentualnej  nadpłaty.  W  sytuacji  braku
możliwości bez kosztowej anulacji biletu, Zamawiający pokryje koszty
anulowania  biletu  oraz  umożliwienia  Zamawiającemu,  zgodnie  z
zasadami  przewoźnika  w  sytuacjach  nie  dających  się  wcześniej
przewidzieć, zmiany rezerwacji: klasy, czasu, miejsca rozpoczęcia i/lub
zakończenia  podróży,  terminu  podróży  oraz  danych  pasażera.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  Zamawiającemu
potwierdzenia zmiany rezerwacji ze wskazaniem ceny za dane zlecenie
oraz terminu wykupu biletu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej
niezwłocznie, lecz nie później niż 1 godzina od momentu otrzymania ze
strony Zamawiającego polecenia dokonania zmiany rezerwacji. Wszelkie
koszty operacyjne w/w zmian nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy;

7) bilet  lotniczy wystawiony będzie w formie e-biletu lub w formie papierowej  
w  przypadku  możliwości  wystawienia  biletu  w  obu  formach,  o  formie
wystawienia  decydować  będzie  Zamawiający  w  po  zaciągnięciu  opinii
Wykonawcy,  w  przypadku  wystawienia  biletu  w  formie  elektronicznej
Zamawiający  zastrzega,  że  wydruk  biletu  musi  pochodzić  z  systemu
informatycznego  przewoźnika  lub  z  systemu  informatycznego  którym
przewoźnik się posługuje do tego typu operacji;

8) bilet lotniczy musi zostać dostarczony Wykonawcy na co najmniej 24 godziny
przed terminem podróży, w sytuacjach nagłych i niezależnych od Wykonawcy
na co najmniej na 6 godzin przed terminem podróży; 

9) w  szczególnych  przypadkach  możliwe  jest  uzgodnienie  innego  sposobu
przekazania  biletu/-ów,  jednakże  z  zastrzeżeniem,  że  sposób  ten  umożliwi
rozpoczęcie podróży w wyznaczonym terminie;

10) Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. wystawiania biletów lub innych właściwych dokumentów podróży;
b. informowania  Zamawiającego  o  zbliżających  się  terminach  wykupu

biletów;
c. bezpłatnego  dostarczania  biletów  i  innych  dokumentów  podróży,

dokumentów rozliczeniowych i sprawozdań do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie;

d. informowania  Zamawiającego (telefon  i  e-mail),  o  wszystkich
zmianach  dotyczących  zarezerwowanej  podróży,  m.in.:  godzin
wylotów i przylotów obejmujących zarezerwowane i zakupione bilety;

e. organizowania  i  zabezpieczenia  kompleksowej  realizacji  przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów
docelowych  (np.  obowiązkowe  ubezpieczenie  podróżnych  
i ich bagażu, opłaty lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe);

11) Usługi  świadczone  przez  Wykonawcę w trakcie  realizacji  zamówienia  muszą
spełniać  standardy  IATA  (Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Transportu
Lotniczego)  w  zakresie  sprzedaży  biletów  lotniczych  –  do  potwierdzenia  
w ofercie patrz rozdział 6;

12) Wykonawca zapewni pośrednictwo między  Zamawiającym, a przewoźnikiem  
w przypadku reklamacji;

Wykonawca  będzie  wystawiał  faktury  z  uwidocznieniem  ceny  jednostkowej  biletu,  ceny  za
wystawienie i sprzedaż biletu. Wynagrodzenie naliczone za sprzedaż biletu będzie obejmować
wszystkie czynności wymienione powyżej. 

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wystawiania biletów elektronicznych.
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Umowa  będzie  realizowana  sukcesywnie,  zgodnie ze  zleceniami  składanymi  przez
Zamawiającego.  Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  należne  jedynie  za  zrealizowane
zlecenia.  Zamawiający  nie  gwarantuje  wykorzystania  kwoty  maksymalnej  dotyczącej
przedmiotu umowy i z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

Rozdział 2. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  zamówienie  sukcesywnie,  zgodnie  ze
zleceniami Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku
lub do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający  przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
(wysokość tych środków zostanie wpisana do umowy w dniu jej zawarcia). 

2. Miejscem dostawy biletów jest siedziba Zamawiającego.

Rozdział 3. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający  nie  precyzuje  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego
warunku. 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie),  wykonał
należycie  3  usługi,  z  których  każda  polegała  na  rezerwacji,  sprzedaży  
i  dostarczaniu  biletów  lotniczych,  a  wartość  każdej  z  nich  wynosiła  co
najmniej 200 000,00 zł brutto.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Zamawiający  nie  precyzuje  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego
warunku. 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: 
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną
działalnością związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż
200 000,00 zł.

Z  przetargu  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców  którzy  nie  spełniają
określonych powyżej. 
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Rozdział 4. Informacja  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie  Wykonawcy  mają
obowiązek załączyć do oferty 

W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawca przedkłada: 

a) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia
b) wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych

również  wykonywanych,  głównych  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
–  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

c) opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej
działalności  związanej  z  przedmiotem zamówienia  z  sumą ubezpieczenia  co  najmniej
200.000 zł.

d) aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  
o działalności gospodarczej,

e) Certyfikat  przynależności  do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Transportu
Lotniczego  IATA  w  przypadku  przewoźników  będących  członkiem  IATA  lub
ważną  akredytacje  IATA,  uprawniającą  do  usługi  sprzedaży  biletów  
w przypadku pozostałych Wykonawców. 

Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający  i  Wykonawcy
przekazują  pisemnie  lub  drogą  elektroniczną  w  godz.  09:00  –  15:00  pod  e-mail:
kontakt@pzg.pl. 

Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert pozostawia się bez rozpoznania. 
Oferta może być złożona także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty składa się do dnia 04 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00.  Za dzień złożenia uznaje
się dzień wpływu ofert do Biura PZG. 

Zamawiający poinformuje o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez dokonania
wyboru w drodze informacji umieszczonej na stronie internetowej. 

Dla  potrzeb  niniejszego  przetargu  w  Formularzu  oferty  wykonawca  poda  cenę  za
wystawienie jednego biletu lotniczego. 
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Rozdział 5. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert:

Kryterium wyboru Znaczenie

Cena za wystawienie biletu lotniczego 70 %

Doświadczenie Wykonawcy – liczba prawidłowo

wykonanych usług polegających na:  rezerwacji, sprzedaży 

i dostarczaniu biletów lotniczych, o wartość każdej z nich co

najmniej 200 000,00 zł brutto (nie można sumować kilku

usług),

30 %

Sposób obliczania 
1. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym

kryterium. 
2. Wartość  punktowa  kryterium  –  Cena  oferty  wykonawcy  (określona  zgodnie  z

Ogłoszeniem)  (kryterium nr 1), skala ocen 0-70 pkt, wyliczana będzie według wzoru: 

R x
nc

c min
x 70 pkt.

R – ranga (70%)
Cmin – najniższa cena całkowita oferty wykonawcy złożona w przetargu 
Cn  – cena całkowita badanej oferty 

3. Wartość punktowa kryterium –  Doświadczenie Wykonawcy  (kryterium nr 2), skala
ocen 0-30 pkt, wyliczana będzie według wzoru: 
     

D = R x

Ilość prawidłowo wykonanych usług w ocenianej ofercie 

x 30 pktMaksymalna ilość prawidłowo zrealizowanych usług w
badanych ofertach (w ofercie z największą ilością tego typu

usług)

D – doświadczenie Wykonawcy 
R – ranga (30%)

4. Liczby punktów, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. 
5. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  z  największą  liczbą  punktów,  

tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. W przypadku kiedy
dwóch lub więcej wykładowców zaoferuje realizację zamówienia za ta samą cenę oraz
będą  posiadali  tyle  samo  zrealizowanych  usług  w  kryterium  doświadczenia  
o  kolejności  wykonawców  w  rankingu  (a  tym  samym  również  w  przypadku
wyłonienia oferty najkorzystniejszej) decydować będzie wartość zrealizowanych usług
wskazanych w kryterium doświadczenie. 
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