
 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT  

 

Przedmiot: 

 

Zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji działalności promocyjnej Zagranicznego 

Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku , tj. na potrzeby podróży 

studyjnych i prasowych oraz wyjazdów pracowników Ośrodka w celu realizacji działań 

statutowych  

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej -  Polish National Tourist Office 

a) Adres:  5 Marine View Plaza, Suite 303B, Hoboken, NJ 07030 

b) telefon:   1-201-420-9910 

c) E-mail: info.na@poland.travel 

2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych na potrzeby realizacji działalności 

promocyjnej Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Nowym Jorku  

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących działań: 

a) ZOPOT w Nowym Jorku kieruje zapytanie dotyczące połączenia na konkretnej trasie. 

Wykonawca wybiera minimum dwa najkorzystniejsze połączenia komunikacyjne i 

sporządza kalkulację. 

b) W przypadku, gdy proponowana trasa i cena jednego z przedstawionych wariantów 

odpowiada Zamawiającemu, składa on telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną 

wstępną rezerwację. 

c) W terminie uzgodnionym z Zamawiającym (najpóźniej w terminie wykupu rezerwacji) 

Wykonawca wystawia bilet i dostarcza go do ZOPOT w Nowy Jorku w ustalonej formie. 

d) Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o promocjach linii lotniczych. 

e) Obowiązkiem Zamawiającego jest informowanie Wykonawcy o zmianach rezerwacji lub 

o jej anulowaniu przed wystawieniem biletu.  Wykonawca może, ale nie ma obowiązku, 

zwrócić się z pytaniem do ZOPOT Nowy Jork czy rezerwacja nie uległa zmianie lub czy 

wyjazd nie został odwołany. 

f) Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury na ZOPOT w Nowym Jorku. 

Zamawiający dokonuje płatności w formie ustalonej pomiędzy stronami na podstawie 

otrzymanej faktury. Minimalny termin płatności wynosi 14 dni. 



g) W przypadku zwrotu biletu z powodu odwołania wyjazdu przez Zamawiającego, 

Wykonawca zwraca bilety przewoźnikowi.  Zamawiający ponosi koszty pomniejszone o 

zwrot od przewoźnika, jeśli taki zwrot przysługuje Zamawiającemu w danym przypadku. 

Zamawiający pokrywa inne koszty operacyjne, jednak nie mogą one przewyższyć samego 

kosztu biletu.  

 

3. Struktura zamówienia:  

a) Przewidywana szacunkowa kwota przeznaczona na zakup biletów, wraz z wszelkimi 

dodatkowymi opłatami związanymi z obsługą zakupu biletów wynosi 29 250,00 USD, 

przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania tego limitu bez 

żadnych konsekwencji finansowych z tego powodu. 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu biletów bezpośrednio w liniach lotniczych 

w przypadku, gdy bilety te zostaną zaoferowane w specjalnych cenach promocyjnych lub 

na specjalnych warunkach rezerwacyjnych 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z ofert linii lotniczych, jeśli te 

zaoferują ZOPOT Nowy Jork bilety na zasadzie complimentary. 

d) Przewidywana struktura połączeń: USA-Polska i Kanada-Polska, z uwzględnieniem 

połączeń na terenie USA i Kanady, jako część podróży do lub z Polski oraz 

przesiadkowych portów lotniczych w Europie pod warunkiem, iż jest to część podróży do 

lub z Polski.  Przedstawiona powyżej struktura zamówienia jest strukturą przewidywaną, 

mającą na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowanie swojej oferty. Zamawiający zastrzega 

możliwość zmiany przewidywanej struktury zamówienia w każdym z wyszczególnionych 

powyżej punktów w przypadku zaistnienia takiej konieczności bez zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty.  

4. Termin realizacji:  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019. 

5. Kryteria udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które: 

1) Są uprawnione do wykonywania określonej działalności. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny. 

3) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe  

i terminowe wykonanie zamówienia. 

4) Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert. 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami  

Magdalena Żelazowska– e-mail: magdalena.zelazowska@pot.gov.pl 

Miejsce i termin złożenia oferty: 



1) Ofertę należy przesyłać mailem na adres: magdalena.zelazowska@pot.gov.pl lub 

dostarczyć na adres: Polish National Tourist Office, 5 Marine View Plaza, Suite 303B, 

Hoboken, NJ 07030 

2) Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2019 do końca dnia. 

3) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 

7. Kryteria oceny ofert: 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: 

a) Maksymalna opłata za wystawienie biletu lotniczego brutto 27.5% 

b) Maksymalna opłata za anulowanie biletu lotniczego brutto 27.5% 

c) Godziny pracy biura w dni robocze 22.5% 

d) Godziny pracy biura w soboty 22.5% 

Sposób dokonywania oceny: 

a) Dla punktów a) i b) zastosowany zostanie wzór Cena = cena najniższej oferty/cena badanej 

oferty x 27.5; Maksymalnie Zamawiający w tym kryterium przyzna 45 punktów 

b) Dla punktu c) Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: jeśli w dniach: 

poniedziałek-piątek godziny pracy Wykonawcy pokrywają się lub są dłuższe niż 

godziny pracy biura ZOPOT w Nowym Jorku, tj. od 9.00 do 17.00 – oferta otrzyma 

22.5 punktów, jeżeli godziny pracy Wykonawcy, jeśli godziny pracy wykonawcy 

pokrywają się z godzinami pracy biura ZOPOT w 50%, oferta otrzyma 10 pkt, jeśli 

godziny pracy Wykonawcy nie pokrywają się z godzinami pracy biura ZOPOT oferta 

w tym kryterium otrzyma 0 pkt 

c) Dla punktu d) jeżeli biuro Wykonawcy będzie czynne w sobotę, oferta otrzyma 22.5 

punktów. |Jeżeli biuro Wykonawcy nie będzie czynne w sobotę, oferta w tym 

kryterium otrzyma 0 pkt 

Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w USD. Cena brutto musi zawierać 

wszelkie należne podatki i opłaty. 

8. Informacje dodatkowe: 

1) do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami); 

2) zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie 

postępowania. 

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia 

wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału  

w postępowaniu. 



 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2: Wzór Formularza Ofertowego   

Załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy 


