
 

 

 

 

 

Związek Miast Polskich 

ul. Robocza 42 

61-517 Poznań 

e-mail: alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl 

tel. +48 61 633 50 56; +48 663 232 232 

Poznań, 15 maja 2018 r. 

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/ZMP/PPR2018 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup biletów lotniczych z Ukrainy do Polski oraz z Polski na Ukrainę oraz 
krajowych biletów na terenie Polski i Ukrainy. 

 

Podstawa - postępowanie jest prowadzone zgodnie z:  

1. Zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości 

2. oraz wewnętrznymi wytycznymi Zamawiającego. 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest skierowane do wytypowanych wykonawców. Opublikowano je również na stronie 
internetowej Zamawiającego (www.zmp.poznan.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”. Stanowi to zaproszenie do 
składania ofert przez wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych niniejszym zapytaniem. 

 

Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002 r): kod CPV 22459000-2 – bilety  

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania jest zakup międzynarodowych biletów lotniczych z Ukrainy do Polski oraz z Polski na Ukrainę 
oraz biletów krajowych na terenie Polski i Ukrainy (jeżeli wystąpi taka potrzeba w ramach realizacji zadań 
Zamawiającego), w terminie od maja do grudnia 2018 r., w szacowanej liczbie od 30 do 45 biletów (przy czym 
gwarantowana liczba jest liczbą minimalną), we wskazanych przez Zamawiającego terminach: 

1. Wylot z Polski 23.05.2018 i 24.05.2018, powrót z Ukrainy od 25.05.2018 (3 bilety) 

2. Czerwiec/lipiec 2018 – dokładne terminy w trakcie ustaleń (do 8 biletów) – z Polski na Ukrainę i powrotne 

3. Wrzesień – listopad 2018 (do 30 biletów) – z Ukrainy do Polski i powrotne 

4. Bilety krajowe (pomiędzy Warszawą, a wskazanymi przez Zamawiającego na terenie Polski miastami) oraz 
pomiędzy Kijowem lub Lwowem i wskazanymi przez Zamawiającego miastami na Ukrainie – zadanie zostanie 
podjęte do realizacji po uzgodnieniu ze stronami zainteresowanymi. Informację w zakresie skorzystania 
z niniejszej usługi Zamawiający przekaże nie później niż na 5 dni przed lotem. 

W przypadku konieczności nabycia dodatkowej liczby biletów lotniczych, ponad wskazaną maksymalną liczbę 45, 
Zamawiający przewiduje aneks do umowy, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego. 

W/w bilety nie stanowią usług turystycznych, dotyczą podróży służbowych związanych z udziałem w wizytach 
studyjnych i konferencjach. 



II. Wytyczne dla uczestnika zapytania ofertowego: 

Oferta powinna zawierać  

1. Wszystkie wymagane dane Oferenta oraz informację o wysokości opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu 
lotniczego (Formularz ofertowy – załącznik nr 1). Wysokość opłaty transakcyjnej musi być większa od „0”.  

2. Podpisane przez oferenta załączniki nr 2 i 3 do zapytania ofertowego. 

 

III. Zasady współpracy, które będą zawarte w zamówieniu. 

1. Z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarta zostanie umowa. 

2. Każdy zakup przewidziany w ofercie, realizowany będzie na podstawie danych o terminach lotu oraz listy 
pasażerów przekazanej Oferentowi przez Zamawiającego, na podstawie cen zakupu biletów lotniczych z dnia ich 
wystawienia, powiększonej o opłatę transakcyjną Oferenta. 

3. Zamawiający z tytułu nabycia biletów lotniczych ureguluje wymaganą należność wg daty ich zakupu, przy czym 
Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania najkorzystniejszych warunków nabycia.  

 

IV. Wybór Wykonawcy. 

1. Przesłane oferty będą oceniane w dwu etapach: 

1.1. Ocena formalna pod względem zawarcia w ofercie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego informacji 

1.2. Te z ofert, które spełniają wymogi formalne zostaną ocenione pod względem kryterium ceny za opłatę 
transakcyjną (brutto) – załącznik nr 1 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryterium ”cena – 100 % ”, na którą składa się 
opłata z tytułu wykonania usługi (marża tj. opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego (netto) plus 
należny podatek VAT, jeżeli ma miejsce, a do którego zobowiązany jest podatnik. 

3. Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej ofert spośród wszystkich złożonych zgodnie 
z warunkami zapytania ofertowego – przy czym zostanie wybrana oferta o najniższej cenie. 

4. W przypadku wpłynięcia ofert równoważnych, o wyborze decyduje kolejność wpływu oferty (data, godzina). 

 

V. Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. usług. 

Oferta powinna odpowiadać w pełni na zapytanie ofertowe, powinna określać Wykonawcę/ Dostawcę oraz 
wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

Oferty prosimy przesyłać do 16 maja 2018 r. do godz. 13:00 na adres biura ZMP podany w nagłówku zapytania. 
Prosimy o przesyłanie ofert e-mailem na adres: alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl . Oferta może być również 
przesłana faxem lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu). Jej otrzymanie w każdej z tych 
form, w określonym w zapytaniu terminie, uznane będzie za spełniające warunek dotrzymania terminu złożenia 
oferty.  

Wszystkich dodatkowych informacji na temat zapytania ofertowego udziela Alicja Stachowiak, tel. 663 232 232, e-
mail alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl 

 

Z poważaniem 

 

 

Data: 15.05.2018 r.  

/-/ Alicja Grenda 

Z-ca Dyrektora Biura ZMP 

podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania 
Zamawiającego 

mailto:alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl
mailto:alicja.stachowiak@zmp.poznan.pl


Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2/2018/ZMP/PPR2018 

     
  
 
 
 
 
Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć 

FORMULARZ OFERTY 
 
Związek Miast Polskich 
ul. Robocza 42 
61-517 Poznań 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 15 maja 2018 r. na zakup biletów lotniczych z Ukrainy do Polski oraz 
z Polski na Ukrainę oraz krajowych biletów na terenie Polski i Ukrainy, oferujemy wykonanie zamówienia: 
 

Dane składającego ofertę  (wykonawcy) 
 

2.1. Pełna nazwa / nazwisko ...……………………………………………………………….………. 

2.2. Forma prawna  ..………………………………………………………………..………. 

2.3. NIP ..………………………………………………………………………… 

2.4. REGON ..………………………………………………………………………… 

2.5. Dokładny adres: ul. ..………………………………………………………………………… 

Miejscowość + kod pocztowy ..………………………………………………………………………… 

2.6. Województwo ..………………………………………………………………………… 

2.7. Tel.  ..………………………………………………………………………… 

2.8. Faks ..………………………………………………………………………… 

2.9. Email: ..………………………………………………………………………… 

2.10 
Nazwa banku i numer 

rachunku ..………………………………………………………………………… 

2.11. 

Nazwiska i imiona osób  
upoważnionych do  

podpisywania umowy o  
wykonanie zadania ..………………………………………………………………………… 

2.12. Osoba do kontaktu ..………………………………………………………………………… 
 

OFERTA CENOWA - PRZEDMIOT WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 

1. opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego międzynarodowego (netto) …………….. należny podatek 

vat ……………..…………. brutto …………………….………. 

2. opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego krajowego (netto) …………….. należny podatek 

vat ……………..…………. brutto …………………….………. 

………………........................................... ………………………………………………………………………………………………… 
Data: Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr 2/2018/ZMP/PPR2018 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że posiadam odpowiednio wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje oraz możliwości techniczne 

w wykonaniu usługi objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponuję wymaganym dla tego przedmiotu 

zamówienia osobami oraz niezbędnym sprzętem do jego realizacji. 

 

 

 

Data: …………………………. 

……………………………..………………………………………. 

Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania 
wykonawcy 

 

 
 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Nr 2/2018/ZMP/PPR2018 

 

 
 
 
 
 

Nazwa Wykonawcy (oferenta) /pieczęć 

         
 
 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH  

POMIĘDZY PODMIOTEM SKŁADAJĄCYM OFERTĘ  

A ZAMAWIAJĄCYM - ZWIĄZKIEM MIAST POLSKICH W POZNANIU, ul. ROBOCZA 42 

 
 

Niniejszym oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe między naszą firmą a Zamawiającym, tj. 

Związkiem Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu ul. Robocza 42 (kod pocztowy 61-517), NIP 778-10-05-845, ani 

nie mają miejsca moje powiązania osobowe z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy (tj. Alicją Grenda, Alicją 

Stachowiak, Hanną Leki, Katarzyną Paczyńską) w szczególności polegające na: 

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki osobowej lub cywilnej; 

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika; 

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa w linii prostej, 

powinowactwa lub pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

 

 

 

 
Data: …………………….................. ………………………………………………………………………………………………… 

 Podpis osoby mającej uprawnienia do reprezentowania wykonawcy 

  

 


