Białystok, dn. 27.07.2016r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Horyzonty16
DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na
przejazd do miejsc realizacji staŜy uczestników projektu mobilności ponadnarodowej „Szerokie Horyzonty – międzynarodowa
mobilność na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1.
Nazwa i adres Zamawiającego:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
1.2. Adres strony internetowej zawierającej Zapytanie ofertowe:
www.zdz.bialystok.pl
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji podróŜy i zapewnienia dojazdu dla 100 uczestników
projektu i 10 mentorów z miejscowości zamieszkania do miejsc odbywania staŜy zagranicznych w
Szwecji, Portugalii i Hiszpanii w ramach projektu pt. „Szerokie Horyzonty – międzynarodowa mobilność
na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych” (nr POWR.04.02.00-00-0220/15), współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Usługa organizacji podróŜy i zapewnienia dojazdu dotyczy rezerwacji, zakupu i dostawy biletów
lotniczych oraz organizacji dojazdu na lotnisko.
Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.
Zamawiający planuje nawiązać współpracę z 1 Wykonawcą, który zapewni dojazd uczestników w obie
strony.
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31.08.2017r.
2.2.Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
63516000-9 Usługi zarządzania podróŜą
63512000-1 Usługi sprzedaŜy biletów podróŜnych i pakietów wycieczkowych
63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróŜy
60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
63515000-2 Usługi podróŜne
2.3.Szczegółowy opis zamówienia:
2.3.1. Zakres zadań i obowiązków Wykonawcy
Do zadania Wykonawcy naleŜy organizacją i realizacją dojazdu 10 grup uczestników projektu (kaŜda
grupa w granicach 8-12 osób) z miejscowości zamieszkania (miasta powiatowe woj. podlaskiego lub
podregionu ełckiego) do miejsc odbywania staŜu w Walencji (Hiszpania), Sztokholm (Szwecja) lub
Lizbona (Portugalia).

Wykonawca ma zapewnić:
1. Dojazd z miasta zamieszkania na najbliŜsze lotnisko (Warszawa, lub inne w porównywalnej
odległości) w dwie strony. MoŜliwy przejazd autokarem, busem lub komunikacją publiczną.
2. Przelot samolotem w dwie strony (klasa ekonomiczna, dopuszczalne połączenia tzw. „tanimi
liniami”, loty bezpośrednie lub maksymalnie z jedną przesiadką z nie dłuŜszym okresem oczekiwania
niŜ 4 godziny, zapewniony bagaŜ nadawany min. 20 kg. i bagaŜ podręczny)
Grupy:
1. Lot docelowy: Szwecja (Sztokholm) ok. 10 uczestników – wylot w okolicy 20 sierpnia 2016 (+/- 2
dni), powrót ok. 20 października (+/- 2 dni). Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni
łącznie z podróŜą. 2 przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy
przelot razem z grupą, kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do
Olecka, Suwałk i Augustowa, Mentora z/do Białegostoku.
2. Lot docelowy: Portugalia (Lizbona) ok. 10 uczestników – wylot na początku października 2016,
powrót na początku grudnia 2016r. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z
podróŜą. 2 przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem
z grupą, kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do Gołdapi i Sokółki,
Mentora z Gołdapi.
3. Lot docelowy: Hiszpania (Walencja) ok. 10 uczestników – wylot w połowie września 2016, powrót
w połowie listopada 2016r. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą.
2 przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do Białegostoku, Augustowa i
Ełku, Mentora z Białegostoku.
4. Lot docelowy: Szwecja (Sztokholm) ok. 10 uczestników – wylot w okolicy 20 października 2016
(+/- 2 dni), powrót ok. 20 grudnia 2016r. (+/- 2 dni). Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie
60 dni łącznie z podróŜą. 2 przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni,
pierwszy przelot razem z grupą, kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany
z/do Sokółki.
5. Lot docelowy: Portugalia (Lizbona) ok. 10 uczestników – wylot w styczniu/lutym 2017, powrót w
marcu/ kwietniu 2017. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą. 2
przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do nie określono (miasta
powiatowe woj. podlaskiego i/lub podregionu ełckiego).
6. Lot docelowy: Hiszpania (Walencja) ok. 10 uczestników – wylot w styczniu/lutym 2017, powrót w
marcu/ kwietniu 2017. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą. 2
przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do nie określono (miasta
powiatowe woj. podlaskiego i/lub podregionu ełckiego).
7. Lot docelowy: Szwecja (Sztokholm) ok. 10 uczestników – wylot w styczniu/lutym 2017, powrót w
marcu/ kwietniu 2017. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą. 2
przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do nie określono (miasta
powiatowe woj. podlaskiego i/lub podregionu ełckiego).
8. Lot docelowy: Portugalia (Lizbona) ok. 10 uczestników – wylot w kwietniu/maju 2017, powrót w
czerwcu/lipcu 2017. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą. 2
przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do nie określono (miasta
powiatowe woj. podlaskiego i/lub podregionu ełckiego).
9. Lot docelowy: Hiszpania (Walencja) ok. 10 uczestników – wylot w kwietniu/maju 2017, powrót w
czerwcu/lipcu 2017. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą. 2

przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do nie określono (miasta
powiatowe woj. podlaskiego i/lub podregionu ełckiego).
10. Lot docelowy: Szwecja (Sztokholm) ok. 10 uczestników – wylot w kwietniu/maju 2017, powrót w
czerwcu/lipcu 2017. Czas trwania pobytu zagranicznego - dokładnie 60 dni łącznie z podróŜą. 2
przeloty na tej trasie dla Opiekuna grupy- Mentora kaŜdy na 7 dni, pierwszy przelot razem z grupą,
kolejny po miesiącu. Dojazd i powrót uczestników zorganizowany z/do nie określono (miasta
powiatowe woj. podlaskiego i/lub podregionu ełckiego).
Łącznie 10 grup, w tym: 100 uczestników, 10 mentorów.
- 4 grupy do Szwecji (Sztokholm) – 40 osób i 4 opiekunów
- 3 grupy do Portugalii (Lizbona) – 30 osób i 3 opiekunów
- 3 grupy do Hiszpanii (Walencja) – 30 osób i 3 opiekunów
Terminy wyjazdów i ilości uczestników mogą ulec zmianie. Ostateczne terminy i ilości zostaną podane
najpóźniej 2 tygodnie przed uzgodnionym terminem wyjazdu.
2.3.2. Obowiązki wybranego Oferenta względem Zamawiającego:
2.3.2.1.1. Wykonawca ma zorganizować przejazdu, zakup biletów, realizację transportu dla
wszystkich poszczególnych grup na wyznaczonych trasach. Środek transportu: samolot linie rejsowe, dowóz na lotnisko: bus/ autokar, pociąg, lub inna komunikacja publiczna.
2.3.2.1.2. Wyjazd i powrót musi odbyć się dokładnie w przeciągu 60 dni w przypadku uczestników
oraz dwukrotnie dokładnie w przeciągu 7 dni w przypadku Mentorów.
2.3.2.1.3. Bilety lotnicze rozumiane są jako bilety w obie strony „w tę i z powrotem” co najmniej w
klasie ekonomicznej z bagaŜem podręcznym i 1 szt. bagaŜu rejestrowego w cenie.
2.3.2.1.4. Szczegółowe terminy wyjazdów będzie ustalał Zamawiający co najmniej z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.
2.3.2.1.5. Port lotniczy musi być usytuowany moŜliwie jak najbliŜej miejsca zamieszkania
uczestników projektu.
2.3.2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przed zakupem Zamawiającemu, co
najmniej 2 róŜnych wariantów połączenia we wskazanym terminie na kaŜdej trasie przelotu;
z zastrzeŜeniem, Ŝe połączenia muszą być z wykorzystaniem lotów bezpośrednich z
wyłączeniem sytuacji braku moŜliwości takiego połączenia. W tym przypadku Wykonawca
zapewni bezkolizyjną relację połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej
trasie.
2.3.2.1.7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odprawy osób podróŜujących, w przypadku
gdy przewoźnik oferuje taką moŜliwość.
2.3.2.1.8. Dostarczenie biletów lotniczych następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, pocztą
elektroniczną lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, co najmniej na pięć dni, a po
porozumieniu Stron w terminie krótszym, przed planowanym rozpoczęciem podróŜy.
2.3.2.1.9. Dokumenty z odprawy dostarczane będę na koszt i ryzyko Wykonawcy, pocztą
elektroniczną lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego niezwłocznie po dokonaniu
odprawy przez Wykonawcę.
2.3.2.1.10. W sytuacjach nagłych dokumenty podróŜy (bilety lotnicze) Wykonawca bezpłatnie
dostarczy w miejsca wskazane przez Zamawiającego lub do własnego punktu obsługi
klientów na lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaŜy biletów lotniczych przewoźnika,
który realizuje przelot, niezwłocznie od momentu złoŜenia zlecenia.
2.3.2.1.11. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy regulowanie naleŜności z tytułu zapewnienia biletów
oraz z tytułu wszelkich kosztów związanych z przewozem lotniczym, w tym z tytułu opłat
lotniskowych.

2.3.2.1.12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego oraz uczestników projektu o
wszelkich zmianach godzin wylotów, przylotów, dotyczących zamówionych biletów.
2.3.2.1.13. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia obowiązków dotyczących składania
ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania
Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na
podstawie sprzedanych biletów, w szczególności w przypadku zwrotu biletów
niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych.
2.3.2.1.14. Zamawiający poda skład grupy (imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe niezbędne do
dokonania rezerwacji) oraz terminy wyjazdu w terminie niezwłocznie po ustaleniu składu
grupy wyjeŜdŜającej, nie później niŜ 2 tygodnie przed terminem planowanego wyjazdu.
2.3.2.1.15. W uzasadnionych sytuacjach transport lotniczy do kraju docelowego moŜe zostać
zastąpiony innym transportem wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
2.3.2.1.16. Dojazd na lotnisko nie moŜe zajmować dłuŜej niŜ 5 godzin, dojazd dłuŜszy wymaga Zgody
Zamawiającego.
2.4. Sposób przygotowania oferty:
2.4.1. Ofertę naleŜy przygotować w języku polskim i złoŜyć we wskazanym terminie, korzystając z
załączonego formularza ofertowego –załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
2.4.2. W kalkulacji naleŜy podać koszt na osobę w poszczególnych kategoriach oraz koszt ogólny.
NaleŜy podać ceny brutto.
2.4.3. Do oferty naleŜy załączyć oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania
Ofertowego, Wykaz usług zgodnie z Załącznikiem nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi
naleŜyte ich wykonanie, wypis z KRS/ CEiDG, Polisę OC oraz dokument potwierdzający
przynaleŜność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA lub dokument
potwierdzający akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaŜy
pasaŜerskiej IATA.
2.4.4. Kserokopie dokumentów naleŜy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
2.5. Oferty częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.6. Negocjacje ceny
Dopuszcza się moŜliwość negocjacji. Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z wykonawcą, który w
trybie zapytania ofertowego złoŜył najlepszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji gdy
najlepsza oferta przewyŜsza kwotę załoŜoną w budŜecie projektu przeznaczoną na ten przedmiot
zamówienia.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
3.1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia moŜe ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki:
1. Prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie, objętym przedmiotem niniejszego zapytania
poświadczony wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS.
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający przynaleŜność do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA lub dokument potwierdzający akredytację IATA
uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaŜy pasaŜerskiej IATA.
4. Posiada waŜne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5. WykaŜe posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,

co najmniej 3 usługi rezerwacji, sprzedaŜy i dostawy: biletów lotniczych o wartości nie mniejszej niŜ
100 000,00 zł brutto kaŜda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie.
3.2. Wykonawcy wykluczeni
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upowaŜnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
− pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. KRYTERIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 3. na podstawie złoŜonego
wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz treści złoŜonej oferty. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie
chociaŜby jednego z wymienionych w pkt 3.1 i 3.2 warunków skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uwaŜa się za odrzuconą.
5. WYMAGANE DOKUMENTY
5.1. Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
5.2. Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podpisane przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2).
5.3. Wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3) wraz z potwierdzeniami ich naleŜytego wykonania.
5.4. Aktualny KRS (max. 6 miesięcy)/ kopia lub wydruk z systemu lub wydruk z CEiDG.
5.5. WaŜną polisę OC od prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zapytania co
najmniej na wartość 100 000 PLN.
5.6. Dokument potwierdzający przynaleŜność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu
Lotniczego IATA lub dokument potwierdzający akredytację IATA uprawniającą do usługi w
zakresie agencji sprzedaŜy pasaŜerskiej IATA.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Oferowana cena brutto – 100% (max. 100 pkt.)
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
NajniŜsza oferowana cena brutto

C – liczba punktów za cenę =

x 100
Cena oferty badanej brutto

Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w szczególności: koszt
organizacji i realizacji transportu na lotnisko i/lub rezerwacji, zakupu, dostawy biletów komunikacji

publicznej; koszt rezerwacji i wystawienia biletów lotniczych, dostawy biletów, oferowanie
wariantów połączeń, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, koszty powtórzenia
rezerwacji, zmiany rezerwacji, reklamacji, odprawy i wszelkie interwencje związane z obsługą
przelotu oraz wszystkie inne koszty związane z naleŜytym oraz zgodnym z opisem i wykonaniem
przedmiotu zamówienia. Podana cena będzie stała przez okres realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym zostanie przedstawiona w
następujących kategoriach:
• C1. Cena brutto za osobę Uczestnik dojazd na lotnisko (w dwie strony)
• C2. Cena brutto za osobę Uczestnik przelot (w dwie strony)
• C3. Cena brutto za osobę Mentor dojazd na lotnisko (w dwie strony) * 2 wyjazdy
• C4. Cena brutto za osobę Mentor przelot (w dwie strony) *2 wyjazdy
• Cena całościowa brutto: (100 * C1 +100 * C2 + 10 * C3 * 2 +10 * C4 * 2)
6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą
liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
7. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wykonawcy, którzy złoŜą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie
elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niŜ w terminie 2 dni roboczych od dnia
upływu terminu składania ofert.
8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Stypułkowska, tel. (85) 742-41-51, faks
(85) 742-41-51, e-mail m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl
9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty
naleŜy
składać
faxem
nr:
(85)
742-41-51,
elektronicznie
pod
adresem:
m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w
Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 03.08.2016r.,
do godz. 10:00.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I UMOWY
10.1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego
przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu
treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (email), jak równieŜ zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności. JeŜeli wprowadzone
zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert,
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wycofania się z niniejszego zapytania w kaŜdym czasie
bez podawania przyczyny swojej decyzji.
10.3. Z Oferentem, który złoŜył najkorzystniejszą ofertę zawarta zostanie umowa.
10.4. Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3 pkt 15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie moŜliwość udzielenia
dotychczasowemu wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówień
uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,
bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.
Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie moŜliwość udzielenia
dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem
podstawowym i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do
jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemoŜliwej do przewidzenia, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione
od wykonania zamówienia dodatkowego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie Zamawiającego, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości przez
Zamawiającego o tych okolicznościach.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności
spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyŜsza, nieprzewidziane warunki pogodowe
oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

11. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
3. Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

…………………………
Pieczęć wykonawcy
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
FORMULARZ OFERTOWY do zapytania nr 4/Horyzonty16
Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy
Dane kontaktowe (tel, fax, e-mail)
NIP
C1. Cena brutto za osobę Uczestnik
dojazd na lotnisko (w dwie strony)
C2. Cena brutto za osobę Uczestnik
przelot (w dwie strony)
C3. Cena brutto za osobę Mentor
dojazd na lotnisko (w dwie strony) * 2 wyjazdy
C4. Cena brutto za osobę Mentor
przelot (w dwie strony) * 2 wyjazdy

Cena całościowa brutto:
(100*C1 +100*C2+10*C3*2+10*C4*2)

…………………………………..zł

(słownie: …………………………………… zł)
…………………………………..zł
(słownie: …………………………………… zł)
…………………………………..zł

(słownie: …………………………………… zł)
…………………………………..zł
(słownie: …………………………………… zł)
…………………………………..zł

(słownie: …………………………………… zł)

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 4/Horyzonty16 oświadczam, Ŝe:
1. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. 2 Zapytania
ofertowego,
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w Zapytaniu ofertowym,
3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,
4. wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 926
z późn. zmianami)

………….……………………
(Miejscowość i data)

……………………………………..
(Czytelny podpis)

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

…………………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO
Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja niŜej podpisany/a
…………………………………………………………………………...…………………………...............
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, iŜ nie jestem powiązany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Białymstoku lub osobami
upowaŜnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZDZ w Białymstoku lub osobami wykonującymi w
imieniu ZDZ w Białymstoku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………….dnia………………
………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych usług

.......................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG
Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, dla
których Wykonawca zorganizował i zrealizował usługi związane z rezerwacją, sprzedaŜą i dostawą:
biletów lotniczych o wartości nie mniejszej niŜ 100 000,00 zł brutto kaŜda. NaleŜy załączyć dokumenty
potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie.
L.p.

Przedmiot usługi

Odbiorca usługi

Data wykonania

1
2
3
4
5
6

……………………………..
(miejscowość, data)

………………………………
(podpis osoby upowaŜnionej)

Wartość usługi

