Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k.
ul. POW17 lok. 4A
Łódź 90-248
Polska
Łódź, 21.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2013

I.

Zamawiający: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k.

II.

Tryb postępowania: zapytania ofertowe.

III.

Termin składania ofert: do: 06.09.2013 r. do godz. 10:00.

IV.

Ofertę należy dostarczyć: w formie elektronicznej na adres e-mail pwp@inse.pl lub listownie/osobiście
na adres siedziby Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k.

V.

Osoba do kontaktu: Emilia Zgirska, pwp@inse.pl

VI.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja i zakup biletów lotniczych na trasie Warszawa (lub Łódź) – Dublin
(Irlandia) oraz Dublin (Irlandia) – Warszawa (lub Łódź) (opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV): Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych – 63512000-1) w ramach
projektu nr WND-POKL.06.01.0-10-004/12 „PWP AD–AAM – adaptacja rozwiązań zagranicznych wspierających
rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Szczegółowe warunki zamówienia:
Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na przelot samolotem dla uczestników wizyt studyjnych:
1.

łączna ilość uczestników: 50 osób,
1.1.

2.

ilość grup: 5 grup po 10 osób każda,

transport na trasie,
2.1.

Warszawa (lub Łódź) – Dublin,

2.2.

Dublin – Warszawa (lub Łódź),

3.

klasa ekonomiczna,

4.

termin realizacji (wylot1 i powrót2):
4.1.

1 grupa (10 osób dorosłych): wylot 14.10.2013, powrót 18.10.2013 (od godz. 17:30)
lub 19.10.2013 (cały dzień), albo wylot 13.10.2013, powrót 17.10.2013 (od godz.
17:30) lub 18.10.2013 (cały dzień),

4.2.

2 grupa (10 osób dorosłych): wylot 21.10.2013, powrót 25.10.2013 (od godz. 17:30)
lub 26.10.2013 (cały dzień), albo wylot 20.10.2013, powrót 24.10.2013 (od godz.
17:30) lub 25.10.2013 (cały dzień),

4.3.

3 grupa (10 osób dorosłych): wylot 04.11.2013, powrót 08.11.2013 (od godz. 17:30)
lub 09.11.2013 (cały dzień), albo wylot 03.11.2013, powrót 07.11.2013 (od godz.
17:30) lub 08.11.2013 (cały dzień),

4.4.

4 grupa (10 osób dorosłych): wylot 18.11.2013, powrót 22.11.2013 (od godz. 17:30)
lub 23.11.2013 (cały dzień), albo wylot 17.11.2013, powrót 21.11.2013 (od godz.
17:30) lub 22.11.2013 (cały dzień),

4.5.

5 grupa (10 osób dorosłych): wylot 25.11.2013, powrót 29.11.2013 (od godz. 17:30)
lub 30.11.2013 (cały dzień), albo wylot 24.11.2013, powrót 28.11.2013 (od godz.
17:30) lub 29.11.2013 (cały dzień),

1
2

Wylot – trasa Łódź (lub Warszawa) – Dublin
Powrót – trasa Dublin – Łódź (lub Warszawa)

5.

Wykonawca zobowiązany jest do wyszukania bezpośredniego połączenia lotniczego na
przedstawionej trasie.

6.
VII.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

Każdy z Oferentów składa jedną, zaparafowaną ofertę sporządzoną według załączonego wzoru
Formularza Ofertowego, zawierającą:
1.1.

Dane oferenta: nazwę i adres siedziby Oferenta, numer telefonu, faksu i adres email,
imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby do kontaktów roboczych.

1.2.

Ofertę cenową za usługi wymienione w niniejszym zapytaniu, tj. rezerwacja i zakup
biletów lotniczych dla uczestników wizyt studyjnych – należy podać cenę netto i brutto
za całą usługę.

1.3.

Podana cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji zamówienia oraz nie będzie podlegała zmianom.

1.4.

Oświadczenie Oferenta potwierdzające, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu,
tj.: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia (załącznik 3 do zapytania ofertowego).

1.5.

Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo (załącznik
4 do zapytania ofertowego).

1.6.

Oferta powinna zostać złożona w języku polskim i zawierać:

−

wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego,

−

wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik 2 do niniejszego Zapytania
ofertowego,

−

wypełniony Załącznik nr 3 poświadczający uprawnienia do wykonywania
określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia,

−

wypełniony Załącznik nr 4 poświadczający brak powiązań kapitałowych
i osobowych z Beneficjentem.

Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta podpisana i parafowana przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym.
2.
VIII.

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Opis sposobu obliczania ceny
1.

Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić na Formularzu cenowym, którego wzór
stanowi załącznik 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2.

Jako łączną wartość przedmiotu zamówienia należy podać
z należnym podatkiem VAT) w PLN.

3.

Kryteria oceny ofert:


Cena brutto za jeden nocleg dla 1 osoby – 100%, zatem:

C = (Cmin/Cn)*100
C – ilość punktów
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
Cn – cena badanej oferty

kwotę netto i brutto (wraz

4.

Cena powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

5.
IX.

Cena obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.

Procedura i kryteria oceny:
1.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu aktualnie obowiązujących „Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki”.

2.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.

W trakcie przygotowania ofert, każdy oferent ma prawo zgłosić dodatkowe pytania dotyczące
niniejszego postępowania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pwp@inse.pl.

4.

Oferta zawierająca wszystkie ww. informacje i oświadczenia powinna zostać dostarczona: w formie
elektronicznej (skan) na adres e-mail pwp@inse.pl lub listownie/osobiście na adres siedziby Instytutu
Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k. (ul. POW 17 lok. 4a, Łódź 90-248, Polska).

5.

Oferta powinna zostać złożona do dnia: 06.09.2013 r. do godz. 10:00. O złożeniu oferty decyduje
data i godzina dostarczenia/wpływu oferty. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 06.09.2013 r. godz. 11:00, Instytut Nauk SpołecznoEkonomicznych sp. z o.o. – sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17 lok. 4a.

7.

Sposób oznaczenia koperty / e-maili:

„Oferta na rezerwację i zakup biletów lotniczych w ramach projektu „PWP AD–AAM – adaptacja rozwiązań
zagranicznych wspierających rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy w województwie łódzkim”.
8.

Wszystkie złożone oferty zostaną poddane ocenie w zakresie ich kompletności. Oferty
niekompletne oraz sporządzone niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego zostaną
odrzucone bez możliwości uzupełnienia.

9.

Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100%.

10.

Wybór wykonawcy udokumentowany zostanie protokołem, którego kopię, w postaci skanu,
otrzymają wszyscy Oferenci biorący udział w postępowaniu.

11.

W przypadku gdy oferta cenowa złożona przez Oferenta będzie przekraczać kwotę, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści oferty, Oferent
zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 (dwóch) dni kalendarzowych od dnia
zakończenia negocjacji.

X.

Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia:

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Instytutem Nauk
Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k. lub osobami wykonującymi w imieniu
Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp. k. czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

3.

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

