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Centrum Fizyki Teoretycznej 
Polskiej Akademii Nauk 
Al. Lotników 32/46,  02-668 Warszawa 

Tel. (+48 22) 847 09 20,  Fax/Tel: (+48 22) 843 13 69 

Email: cft@cft.edu.pl 

NIP 525-000-92-81              REGON  000844815 
__________________________________________________________________________                                 
 

Nr sprawy: ZP/1/12/2016 
 

Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia publicznego 
 

Przedmiot postępowania: Usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów 

lotniczych 

Kod CPV: 63512000-1 

63000000-9 

Tryb udzielenia 

zamówienia: 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograni-

czonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

Inwestor/Kupujący: 
 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46. 

NIP: 525-000-92-8; Regon: 000844815 

Wartość zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 

podstawie Art. 11 ust. 8 ustawy PZP 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i 

dostarczania biletów lotniczych dla potrzeb Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie. 

A. Świadczenia usług określonych w pkt. 1 przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, 

niedziel i dni świątecznych), a w sytuacjach nagłych, nie dających się wcześniej 

przewidzieć, także w dni wolne od pracy – za pośrednictwem numeru telefonu 

podanego przez Wykonawcę. 

B. Wystawiania faktur, na których uwidocznione będą ceny jednostkowe każdego 

wystawionego biletu oraz wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu. 

C. Pośrednictwa między Zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych. 

D. Dostarczania dokumentów podróży (biletów) do siedziby Zamawiającego  w terminie 

wymaganym przez Zamawiającego, nie później niż jeden dzień przed planowaną 

podróżą. W wyjątkowych sytuacjach czas dostarczenia może ulec skróceniu i być 

wymagany w innym terminie niż dni i godziny pracy Zamawiającego (dostawa musi 

być uwzględniona w cenie usługi). 
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E. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania dokumentów podróży (biletów) za 

pośrednictwem poczty e-mail na wskazany przez Zamawiającego adres poczty 

elektronicznej. 

F. Oferowania biletów wraz z wszelkimi opłatami wymaganymi prawem krajowym i 

międzynarodowym, takich jak np. opłaty lotniskowe, paliwowe, za rezerwację, 

podatki itp. w cenie tego biletu. 

G. Przyjmowania zamówień pocztą elektroniczną, pisemnie lub faksem przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego; w zamówieniu wskazane będą co najmniej: imię i 

nazwisko osoby podróżującej, termin i miejsce/miejsca docelowe podróży. 

H. Proponowania optymalnego połączenia oraz połączeń alternatywnych – podstawowym 

kryterium są koszty zakupu biletu, które powinny być jak najtańsze; przy podróżach z 

etapami tranzytowymi ważny jest łączny czas podróży, który powinien być jak 

najkrótszy. Wykonawca zobowiązany będzie do wyszukiwania – z zachowaniem 

najwyższej staranności – najkorzystniejszych połączeń, dokonywania rezerwacji i 

sprzedaży biletów określonych w przedmiocie zamówienia. 

I. Zapewniania optymalnych tras i połączeń w razie podania tylko docelowego miejsca 

podróży oraz realizowania tras podróży zgodnie z zamówieniami składanymi przez 

Zamawiającego. 

J. Negocjowania z przewoźnikami jak najkorzystniejszych cen na przeloty. 

K. Oferowania, na życzenie Zamawiającego, wariantów połączeń lotniczych z 

uwzględnieniem co najmniej jednego wariantu połączeń lotniczych oferowanych 

przez przewoźników zrzeszonych w Międzynarodowym Zrzeszeniu Przewoźników 

Powietrznych IATA oraz jednego wariantu połączeń lotniczych oferowanych przez 

przewoźników z grupy tzw. tanich linii lotniczych, zrzeszonych np. w Zrzeszeniu 

Europejskich Przewoźników Niskobudżetowych ELFAA (jeżeli dana trasa podróży 

nie jest obsługiwana przez przewoźników z jednej z ww. grup, Wykonawca 

zobowiązany będzie poinformować o tym Zamawiającego i przedstawić warianty 

dostępnych połączeń w ramach danej grupy przewoźników). 

L. Oferowania, na życzenie Zamawiającego, zróżnicowanych wariantów połączeń z 

uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków podróży (takich jak: cena 

promocyjna, zniżki grupowe, obniżki z tytułu odpowiednio wcześniejszej rezerwacji, 

połączeń weekendowych lub świątecznych, czas podróży, długość trasy, jak 

najmniejsza ilość przesiadek, międzylądowań, itp.). 

M. W przypadku, gdy Zamawiający udowodni Wykonawcy, iż istnieje tańszy możliwy do 

wykupienia bilet na dane połączenie, Wykonawca zobligowany jest do wykupu 

wskazanego biletu i odsprzedaży Zamawiającemu w tej samej cenie powiększonej o 

opłatę transakcyjną. 

N. Wizowania paszportów (w przypadku konieczności posiadania wizy) dla 

pracowników Zamawiającego, na rzecz których kupowane są bilety bez dodatkowych 

opłat. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania i odbioru od Zamawiającego 

formularzy wizowych, załatwiania wszelkich formalności wizowych we właściwym 

przedstawicielstwie dyplomatycznym, kredytowania Zamawiającego w chwili zapłaty 

za wizę oraz niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o ewentualnych 

problemach związanych z uzyskaniem wizy. 
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O. Oferowania, na życzenie Zamawiającego, odpłatnego ubezpieczenia na czas podróży 

pracowników Zamawiającego. 

P. Zamawiający wymaga, aby termin płatności należności wynosił 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych). 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3. 

6. Zamawiający przewiduje przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę nie większa 

niż 150.000,00 PLN. 

 

II. Termin wykonania zamówienia. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2017 r. lub 

do wyczerpania kwoty określonej w umowie i par. I. pkt. 6 SIWZ, w zależności od tego, co 

nastąpi wcześniej. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 

że przynależy do IATA lub posiada ważną autoryzację IATA; 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże: 

 iż skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego osoby, 

które: 

– na stanowisku kasjera lotniczego pracują od min. 5 lat (min. 2 osoby); 

– na stanowisku wizowania paszportów pracują od min. 3 lat (min. 1 osoba); 

 należyte wykonanie co najmniej 3 (trzech) usług w zakresie rezerwacji i 

sprzedaży biletów (w tym biletów lotniczych w ramach pasażerskiej 

komunikacji międzynarodowej) trwających nieprzerwanie przez co najmniej 

12 miesięcy każda i o wartości co najmniej 150.000,00 PLN brutto każda. 

2. Dodatkowo, zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt. 1, Zamawiający przewiduje wykluczenie 

wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 

2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość 
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ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1. 

ppkt. 2 lit. c w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. 

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 3 

wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 

pkt. 1. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1. 

 

IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Do oferty każdy Wykonawca powinien dołączyć: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

Forma dokumentów: 
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Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału. 

Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być 

zgodna z drukami załączonymi do SIWZ. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, 

o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt. 1 ppkt 1. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Forma dokumentu: 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału. 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) dokumentu potwierdzającego status członkowski wykonawcy w określonej 

organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez 

zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania; 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
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zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

Forma dokumentów: 

Dokumenty, o których mowa w pkt. 7 muszą być złożone w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Powołując się na art. 24aa Ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 

Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, 

który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  

do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz 

Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem 

oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IV niniejszej 

SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 

ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii 

Nauk, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 blok I pok. 301 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: cft@cft.edu.pl a faksem na nr 22 843 

13 69. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

mailto:cft@cft.edu.pl
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7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 

wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o 

którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 

na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 7. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy Ustawy PZP nie pozwalają na 

jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do 

porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. 

Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, 

w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VI. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, 

określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 

00/100). 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto: 

Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 

PL 76 1130 1017 0020 1465 1320 0005         

a wadium w formie bezgotówkowej należy składać na adres Zamawiającego. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 

pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 3 

niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty; 
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2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego 

kopia w ofercie. 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 Ustawy PZP. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy 

zostanie odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 

poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 

VII. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 

umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik do SIWZ; 

2) wycenę próbki; 

3) oświadczenia wymienione w rozdziale IV niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub 

inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie 

opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich 

ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 

cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. 

zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis 

treści. 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w 

następujący sposób: 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46 

„ Oferta w postępowaniu na usługi w zakresie rezerwacji, 

sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych nr sprawy: ZP/1/12/2016 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 13:00" 

 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty 

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 

chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 

skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie 

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 

złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 

wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” 
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zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności 

i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy 

ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Lotników 32/46  w Warszawie 

– pok. 301 do dnia 9 grudnia 2016 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale VIII SIWZ.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską.  

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1 zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 304, w dniu 9 grudnia 2016 r., 

o godzinie 13:00. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.cft.edu.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny brutto wyceny próbek, ceny opłat transakcyjnych i czasy podróży zawarte w 

ofertach. 

 

X. Opis sposobu obliczania ceny 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz oferty” podając: 

a) cenę brutto wyceny zestawu próbki; 

b) cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu; 

c) łączny czas podróży zestawu próbki. 

http://www.cft.edu.pl/
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2. Cena opłaty transakcyjnej musi być wyższa niż 0 zł i musi obejmować wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia (z wyjątkiem kosztu biletu, wynikającego z taryfy 

przewoźnika), w tym koszty bezpośrednie realizacji usługi, materiałów, pracy osób, 

sprzętu i transportu, koszty pośrednie i zysk, a także wszystkie podatki obowiązujące na 

terenie RP, w tym podatek VAT.  

3. Ceny zawarte w ofercie należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w 

SIWZ. 

4. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 2 miejsc po 

przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 

5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Ocenie podlegać będą ceny brutto i czas podróży zestawu oferty za realizację 

zamówienia podane w załączniku do SIWZ. 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami i czasem podanymi przez Wykonawcę w 

ofercie wyrażonymi słownie oraz cyfrowo, za prawidłowe Zamawiający uzna wartości 

(ceny i czas) wyrażone słownie, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy. 

7. Cena opłaty transakcyjnej musi pozostać niezmienna przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) dotyczące 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej 

kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, 

Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy pkt. 8. 

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w kryteriach: 

1) cena brutto wyceny próbki  - 60 pkt. 

 

                                          najniższa cena brutto                      

Wartość punktowa = ------------------------------------------ x 60 

                                       cena brutto badanej oferty 

 

2) cena brutto opłaty transakcyjnej - 20 pkt. 
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                                            najniższa cena brutto                      

Wartość punktowa = ------------------------------------------ x 20 

                                       cena brutto badanej oferty 

 

3) łączny czas podróży próbki  - 20 pkt. 

 

                                           najkrótszy czas podróży                      

Wartość punktowa = ------------------------------------------ x 20 

                                       czas podróży badanej oferty 

 

Razem      - 100 pkt. 

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 

najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie 

biletu lotniczego, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą 

zaoferować cen brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 

 

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 

umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 



 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

Al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych”, prowadzonego przez Centrum 

Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, co następuje: 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdz. III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”). 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w rozdz. III SIWZ, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: 



 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………….……., dnia ………………. r.  
 

 

 

 

        ……………………………… 
           (podpis)



 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

Al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 

 

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych”, prowadzonego przez Centrum 

Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, co następuje: 

 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12-22 Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt. 1 Ustawy. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ………………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące 

środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… (podać 

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

………………….……., dnia ………………. r.  
 

 

 

 

        ……………………………… 
           (podpis)



 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

Al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie 24 ust. 11  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 

 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi w zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych”, prowadzonego przez Centrum 

Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, że: 

 

 NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy wraz z 

innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty. 

 NALEŻĘ do tej samej  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23  Ustawy 

wraz z następującymi uczestnikami postępowania: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………….……., dnia ………………. r.  
 

 

 

 

        ……………………………… 
           (podpis)



 

………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ USŁUG 
 

L.p. Przedmiot usługi Data wykonania Wartość usługi 

Podmiot, na rzecz 

którego wykonana 

została usługa 

1     

2     

3     

 

 

………………….……., dnia ………………. r.  
 

 

 

 

               ……………………………… 
           (podpis)



 

………………………………… 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ OSÓB 
 

L.p. Imię i nazwisko 
Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie Zakres czynności 

Podstawa 

dysponowania 

1      

2      

3      

 

 

………………….……., dnia ………………. r.  
 

 

 

 

               ……………………………… 
           (podpis)



 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk 

Al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wykonywanie usługi w zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych dla potrzeb Centrum Fizyki 

Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/1/12/2016) i: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i 

zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

4. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na 

następujących warunkach: 

1) wycena próbki 

…………………………………… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

2) opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego 

…………………………………… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………… 

 



 

3) łączny czas podróży próbki 

……………………… h …………………………… ’ 

Słownie ……………………………………………… godzin …………………………… 

…………… minut 

5. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z 

wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ. 

6. Oświadczamy, że termin płatności należności za faktury określamy na 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisanie umowy do 

dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie, tj. kwoty 150.000,00 

PLN, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ 

i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty, podpiszemy 

umowę na warunkach w nim zawartych w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że przynależymy do IATA (International Air Transport Association – 

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych) / posiadamy aktualną 

autoryzację IATA uprawniającą do świadczenia usług agencyjnych w zakresie sprzedaży 

biletów w pasażerskiej komunikacji lotniczej. 

10. Oświadczamy, że oferta zawiera na stronach …………………… / nie zawiera informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 

kwietnia 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 

ze zm.). 

11. Oświadczamy, że następujące dokumenty są dostępne na stronach internetowych w 

ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych: 

Nazwa dokumentu Adres strony internetowej 

  

  

  

12. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o 

wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem 

należy kierować do: 

Imię i nazwisko: ………………………………….. 

Adres do korespondencji:  

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Nr faxu: …………………………….……………… 

Adres e-mail: ……………………………………… 

13. Do oferty załączamy niżej wymienione oświadczenia, dokumenty i załączniki: 

…………………………………. 



 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

14.  Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

………………….……., dnia ………………. r.  

 

 

 

 

        ……………………………… 
           (podpis)



 

………………………………… 

(pieczęć Wykonawcy) 

 

Wycena próbki 
 

1. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Singapur (SIN) – Warszawa (WAW) 

Podróżny powinien być w Singapurze 15 marca 2017 r. do godz. 16:00 

Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 30 marca 2017 r. 

Przewoźnik/Przewoźnicy: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

czas podróży do miejsca przeznaczenia: ……… h ……’ 

czas podróży – powrót: ……… h ……’ 

Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży (opłaty lotniskowe, 

paliwowe, etc.) ………………………………… PLN 

Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN 

Suma: ……………………………………… PLN 

Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego. 

2. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Takamatsu (TAK) – Warszawa (WAW) 

Podróżny powinien być w Takamatsu 14 maja 2017 r. 

Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 30 maja marca 2017 r. 

Przewoźnik/Przewoźnicy: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

czas podróży do miejsca przeznaczenia: ……… h ……’ 

czas podróży – powrót: ……… h ……’ 

Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży (opłaty lotniskowe, 

paliwowe, etc.) ………………………………… PLN 

Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN 

Suma: ……………………………………… PLN 

Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego. 

3. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Chicago (CHI) – Warszawa (WAW) 

Podróżny powinien być w Chicago 20 lutego 2017 r. 

Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 10 marca 2017 r. 

Przewoźnik/Przewoźnicy: 



 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

czas podróży do miejsca przeznaczenia: ……… h ……’ 

czas podróży – powrót: ……… h ……’ 

Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży (opłaty lotniskowe, 

paliwowe, etc.) ………………………………… PLN 

Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN 

Suma: ……………………………………… PLN 

Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego. 

4. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Melbourne (MEL) – Warszawa (WAW) 

Podróżny powinien być w Melbourne 15 stycznia 2017 r. 

Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 1 lutego 2017 r. 

Przewoźnik/Przewoźnicy: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

czas podróży do miejsca przeznaczenia: ……… h ……’ 

czas podróży – powrót: ……… h ……’ 

Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży (opłaty lotniskowe, 

paliwowe, etc.) ………………………………… PLN 

Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN 

Suma: ……………………………………… PLN 

Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego. 

5. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Bruksela (BRU) – Warszawa (WAW) 

Podróżny powinien być w Brukseli 10 stycznia 2017 r. do godz. 10:00 

Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 11 stycznia 2017 r. do godz. 20:00 

Przewoźnik/Przewoźnicy: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

czas podróży do miejsca przeznaczenia: ……… h ……’ 

czas podróży – powrót: ……… h ……’ 

Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży (opłaty lotniskowe, 

paliwowe, etc.) ………………………………… PLN 



 

Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN 

Suma: ……………………………………… PLN 

Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego. 

6. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – San Francisco (SFO) – Warszawa (WAW) 

Podróżny powinien być w San Francisco 10 kwietnia 2017 r. 

Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 25 kwietnia 2017 r. do godz. 22:00 

Przewoźnik/Przewoźnicy: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

czas podróży do miejsca przeznaczenia: ……… h ……’ 

czas podróży – powrót: ……… h ……’ 

Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży (opłaty lotniskowe, 

paliwowe, etc.) ………………………………… PLN 

Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN 

Suma: ……………………………………… PLN 

Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego. 

 

Łączna wartość wszystkich wyceny: ……………………………… PLN 

słownie: ………………………………………………………………………………… PLN 

Łączny czas podróży: ………………… h …………’ 

Słownie: ……………………………… godzin ……………………………………… minut 

 

………………….……., dnia ………………. r.  

 

 

 

 

        ……………………………… 
           (podpis) 



 

Umowa na ZP/1/12/2016 (wzór) 
 

zawarta w dniu .................................................. 2016 r. pomiędzy : 

 

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy Al. Lotników 32/46, 

02-668 Warszawie, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

………………………………………………………………........................................... 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………......................................., 

2. ……………………......................................., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

wspólnie zwanych dalej także „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną” o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

ZP/1/12/2016, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie 

usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych. 

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z postępowania i oferta przedłożona w 

tym postępowaniu stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności  w celu zapewnienia 

takiego przebiegu podróży, który umożliwi terminowe przybycie w miejsce 

przeznaczenia osoby lub osób podróżujących, a zarazem możliwie najniższe koszty 

podróży. W transporcie lotniczym jako podstawę warunków odbywania podróży ustala 

się „klasę ekonomiczną”.  

4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykupionego biletu, Wykonawca 

podejmie wszelkie działania umożliwiające zwrot poniesionych przez Zamawiającego 

wydatków. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisanie umowy do dnia 31.12.2017 r. lub do 

wyczerpania kwoty 150.000,00 PLN, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 

2. Wartość umowy brutto, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty towarzyszące 

wykonaniu zamówienia, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty umowy, o której 

mowa w ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o 

zapłatę niewykorzystanej kwoty umowy. 

 

§ 3 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w postaci 

naliczanych w trakcie trwania umowy opłat transakcyjnych, w wysokości ……………… 

………………………………… PLN za wystawienie biletu lotniczego. 

2. Opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego pobierana jest jako kwota 

jednorazowa w wysokości zgodnie z § 3.1 za całą konkretną podróż, tzn. za podroż do 

celu z ewentualnymi przesiadkami, tam i z powrotem. 



 

3. W przypadku, gdy Zamawiający udowodni Wykonawcy, iż istnieje tańszy możliwy do 

wykupienia bilet na dane połączenie, Wykonawca zobligowany jest do wykupu 

wskazanego biletu i odsprzedaży Zamawiającemu w tej samej cenie powiększonej o 

opłatę transakcyjną. 

4. Usługi, o których mowa w § 1, będą realizowane przez biuro obsługi Wykonawcy w 

………………. kod pocztowy: ................... przy ul. .............................. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez 

dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych), a w sytuacjach 

nagłych, nie dających się wcześniej przewidzieć, także w dni wolne od pracy – za 

pośrednictwem numeru telefonu ………………………. 

 

§ 4 

1. Należności za zakupione dokumenty przewozowe będą regulowane na podstawie 

dostarczonej zamawiającemu faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. O dochowaniu tego 

terminu decyduje data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Na każdej fakturze muszą być uwidocznione ceny jednostkowe każdego wystawionego 

biletu oraz wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletów. 

3. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w PLN. 

4. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne. 

 

§ 5 

1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, 

działalność zawinioną przewoźnika oraz innych osób trzecich, którym wykonawca nie 

mógł się przeciwstawić.  

2. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie przewozu 

spowodowane działaniami politycznymi, takimi jak wojna, decyzje kompetentnych władz 

państwowych, strajki przewoźników oraz inne okoliczności o tym charakterze, które w 

sposób obiektywny uniemożliwiają wykonanie umowy. 

3. Ciężar wykazania zaistniałych okoliczności wymienionych w ust. 1 i 2 w tym winy 

przewoźnika lub innych osób trzecich spoczywa na Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Strony umowy mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona rażąco naruszy jej 

postanowienia. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia lub 

dowiedzenia się o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1. W takim przypadku 

strona, która dopuściła się rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy 

zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% kwoty, o której mowa w § 1 

ust. 1 umowy. 

2. Przez rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy rozumieć należy w 

szczególności:  

1) ze strony Wykonawcy: 

a) co najmniej dwukrotne nie wystawienie i nie dostarczenie przez Wykonawcę na 

czas biletu – w okresie trzech miesięcy, 

b) powtarzające się co najmniej dwukrotne dostarczenie biletu niezgodnego                  

z zaplanowaną przez Zamawiającego trasą podróży – w okresie trzech miesięcy, 

c) powtarzające się co najmniej dwukrotne wystawienie biletu w cenie wyższej niż 

ustalona przez Zamawiającego w innym biurze podróży, o czym mowa w § 3 ust. 

3 niniejszej umowy – w okresie trzech miesięcy; 



 

d) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze;  

e) Wykonawca ujawni dane pozyskane w trakcie wykonywania umowy, a także inne 

informacje mogące mieć charakter informacji poufnych, dotyczące przedmiotu 

umowy. 

2) ze strony Zamawiającego: 

a) dwukrotne przekroczenie terminu płatności powyżej 30 dni – w okresie trzech 

miesięcy. 

3. W przypadku niemożności odbycia podróży z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów zaplanowanej przez Zamawiającego podróży nie wyłączając kosztów 

ewentualnego noclegu i kosztów transportu lokalnego na potrzeby osiągnięcia celu 

podróży, w terminie 21 dni od przedstawienia dowodów poniesienia tych kosztów 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

razie poniesienia szkody przewyższającej wysokość kar umownych. 

 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 

wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku kwota netto 

wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona lub powiększona o podatek VAT 

obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności, 

formy pisemnej w postaci aneksu i są wiążące po ich podpisaniu przez umawiające się 

strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


