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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym  (bez negocjacji)  

na: 

kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych  

dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 

 

nr ZP/TP/3/GTS/21 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA:  

Usługi 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gdański Teatr Szekspirowski 

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1  

80-818 Gdańsk  

NIP 5833013408 

 

PODSTAWA PRAWNA  

Art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

ZAWARTOŚĆ: 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego 

2a. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku postaw do wykluczenia 

2b. Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego warunków udziału w postępowaniu  

3. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby  

4. Wzór wykazu usług 

5. Wzór wykazu osób 

6. Projektowane postanowienia umowy
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§ 1. Podstawowe informacje na temat postępowania.  

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gdański Teatr Szekspirowski 

ul. Wojciecha Bogusławskiego 1  

80-818 Gdańsk 

2. Dane kontaktowe: 

1) Numer telefonu:  535 111 597, 58 351 01 51 

2) e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl 

3. Strona postępowania 

1) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508  

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia:  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508  

4. Tryb udzielenia zamówienia:  

- tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp 

- Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez negocjacji,  

- wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp. 

5. Powody nie dokonania podziału zamówienia na części: przedmiot zamówienia jest 

niepodzielny. Obejmuje usługi jednego rodzaju, świadczone dla jednej instytucji. 

 

§ 2. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa dostawy biletów pasażerskich na 

połączenia lotnicze krajowe i zagraniczne.  

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 

63512000–1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych. 

2. Kompleksowa obsługa obejmuje: 

    1) rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych Zamawiającemu wraz z ich dostarczeniem, 

    2) reprezentację Zamawiającego wobec linii lotniczych w sprawach związanych ze 

zmianami rezerwacji oraz reklamacjami usług,  

    3) doradztwo w zakresie programów lojalnościowych Zamawiającemu, 

    4) administrowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego programami lojalnościowymi 

    5) optymalizację kosztów podróży Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zamówionych biletów lotniczych, maksymalnie                

w ciągu 12 godzin od momentu złożenia rezerwacji przez Zamawiającego. Strony                   

dopuszczają dostawę drogą elektroniczną, o ile wybrane linie lotnicze akceptują bilet 

elektroniczny. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych 

zgodnie z obowiązującymi taryfami (cenami) określonymi przez przewoźników. Wykonawca 

będzie zobowiązany do wyszukania optymalnego połączenia pod względem kosztu, lub na 

życzenie zamawiającego również trasy i czasu trwania podróży. Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględniać w pierwszej kolejności oferty tanich linii lotniczych, chyba, że 

zamawiający wyrazi inne życzenie. 

5. Rezerwacje, o których mowa w ust. 4 dokonywane będą, zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego telefonicznie, lub pocztą elektroniczną. 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508
https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508
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6. Wykonawca zapewnia obsługę Zamawiającego przez 6 dni w tygodniu, w tym przez 5 dni w 

tygodniu, biuro wykonawcy będzie dostępne dla zamawiającego w ciągu co najmniej 7 

godzin. 

7. Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakupił 90 biletów, z tego 85 biletów 

zagranicznych, w tym 5 biletów dla grup (grupy po 12,15,23 osoby), oraz 5 biletów krajowych 

(na trasie Gdańsk-Warszawa, Gdańsk-Kraków). W ciągu następnych 12 miesięcy 

przewidywany ruch będzie porównywalny.  

Powyższe dane są szacunkowe. Faktyczne zamówienia będą składane na bieżąco, 

stosownie do zapotrzebowania zamawiającego i mogą odbiegać od podanych powyżej o 

30%. 

8. Podwykonawstwo: wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

9. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca powinien posiadać certyfikat akredytacji IATA. 

2) obsługa zamawiającego musi być wykonywana przez jedną, wyznaczoną do tego celu 

osobę, legitymującą się doświadczeniem zawodowym określonym w § 5 ust. 2.2 pkt. 2, a w 

razie jej czasowej nieobecności osobę wyznaczoną na zastępstwo, posiadającą nie niższe 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niż wymagane w SWZ. Z uwagi na dużą ilość 

rezerwacji zagranicznych, osoba obsługująca rezerwacje zamawiającego musi posiadać 

znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 

ust. 1 pkt. 7 ustawy. 

11. Termin realizacji zamówienia – usługi będą świadczone w ciągu 12 miesięcy od daty 

podpisania umowy. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do 

zapotrzebowania Zamawiającego, na podstawie każdorazowych zamówień. 

 

§ 3. Opis sposobu przygotowania oferty, komunikacja z wykonawcami 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie i postaci elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy oraz poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508 oraz stronie internetowej zamawiającego: 

https://teatrszekspirowski.pl/o-gts/przetargi/ 

3. Pytania techniczne związane z działaniem systemu (Platformy), należy kierować do  Centrum 

Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl, pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl . 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl 

(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ) 

5. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na 

platformazakupowa.pl, tj.: 

1) przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej 

wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” 

2) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s 

3) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z 

systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508
mailto:biuro@bozp.com.pl
mailto:cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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6. UWAGA: Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, wynosi 10 

plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 

W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików, dzieląc je 

na mniejsze paczki po np. 150 MB każda, link do instrukcji: 

https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-

CmXvYH8evhk/edit 

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 

logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce 

„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 

za wiążący, 

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnych pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 

9. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć oświadczenia wskazane w § 6 ust. 1.  

10. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

11. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej. 

12. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

13. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1, składa się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej, podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Do zachowania elektronicznej formy oferty i oświadczenia wystarcza ich złożenie w postaci 

elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, w którym prawdziwość danych 

posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego w e-dowodzie. 

14. Załączone wzory formularzy oferty i oświadczenia w wersji edytowalnej wystarczy 

wypełnić komputerowo i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przed złożeniem podpisu zaleca się 

przekonwertowanie wypełnionego druku na format pdf (większa gwarancja integralności 

danych). Nie ma konieczności drukowania formularzy, wypełniania i podpisywania 

odręcznego, a następnie skanowania i opatrywania skanu podpisem kwalifikowanym, 

zaufanym lub podpisem osobistym – zamawiający nie zaleca takiego postępowania.  

15. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru 

lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą, o ile nie wynika z innych załączonych 

dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w tej samej formie co oferta, to jest w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

16. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

17. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 

https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
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2020r., poz. 1913), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania 

ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. Wykonawca w przypadku zastrzeżenia określonych części oferty jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, zobowiązany jest wykazać skuteczność takiego zastrzeżenia w 

oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu 

Wykonawcy, a także informacji dotyczącej ceny oferty, zawartych w ofercie. 

Zaleca się, aby wszelkie informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były 

załączone w osobnym miejscu, wskazanym w kroku 1 Instrukcji składania oferty dla 

wykonawców, wydzielonym na Platformie dla zamieszczania informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony 

w odrębnym pliku.  

18. Formaty plików: 

1) Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 

Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, 

zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

2) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

3) w celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z 

rozszerzeń: .zip, .7Z 

4) Uwaga! W Rozporządzeniu KRI nie występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. 

Dokumenty złożone w takich formatach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

5) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5MB. 

19. Formaty podpisów kwalifikowanych: 

1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W 

tym przypadku Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym.  

3) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1. 

4) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu 

ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować brakiem integralności plików. 

5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

6) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą spełniać warunki “Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 
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20. Zaleca się złożenie oferty z wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej 

złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria Platformy, awaria internetu, inne problemy 

techniczne. 

21. Ofertę należy umieścić na Platformie, na stronie dotyczącej postępowania, to jest: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508  

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się 

z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym 

postępowaniu. 

23. Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, innych niż oferta i 

oświadczenie wskazane w par. 6 ust. 1, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do 

zamawiającego”, dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508, lub pocztą 

elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. 

24. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, e-mail: 

biuro@bozp.com.pl. 

25. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na 

pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w 

formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 

 

§ 4 Wykonawcy występujący wspólnie. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

umowy. 

 

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie z postępowania. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.11 

                                                           
1 1

 Art. 108. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o  skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508
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2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu 

2.1 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca wykaże że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie niższą 

niż 100.000,00 zł 

2.2 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca: 

1) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowej obsłudze dostawy biletów 

pasażerskich na połączenia lotnicze, gdzie łączna wartość brutto dostarczonych biletów 

wynosiła co najmniej 100.000,00 zł w odniesieniu do każdej usługi. Przez kompleksową 

obsługę rozumie się dokonywanie dla klienta rezerwacji i sprzedaż biletów lotniczych, 

reprezentację klienta wobec linii lotniczych w sprawach związanych ze zmianami 

rezerwacji oraz reklamacjami usług, 

Uwaga: W przypadku usług wykonywanych  zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez 

Zamawiającego w zakresie wartości usługi. 

2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę spełniającą łącznie poniższe 

warunki: 

a) posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze podróży służbowych 

klientów (rozumianej jako dokonywanie dla klienta rezerwacji i sprzedaży biletów na 

połączenia lotnicze, reprezentację klienta wobec linii lotniczych w sprawach związanych 

ze zmianami rezerwacji oraz reklamacjami usług). 

b) legitymującą się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2  

4. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust. 2 mogą być 

spełnione łącznie. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (według 

wzoru na załączniku nr 2b do SWZ). 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym w odniesieniu do warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

                                                                                                                                                                                           
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub 

wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub 

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w po-stępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 1129  

 



8 

 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (według wzoru na załączniku 

nr 3a do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę 

z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 

określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.  

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

 

§ 6. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawców w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz przedmiotowe środki dowodowe. 

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego 

w § 5 ust. 1 i ust. 2, według wzoru na załączniku nr 2a i 2b do SWZ. Oświadczenia składa się, 

pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 

jego zasoby (według wzoru na załączniku nr 3 do SWZ). 

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, to jest:  
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1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od 

dnia w którym upływa termin 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 lub są wykonywane, oraz 

załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (według wzoru na 

załączniku nr 4 do SWZ); 

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 

wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w 

których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 

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

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami; (według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ); 

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego (wzór zostanie przekazany wraz z wezwaniem).  

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 

zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, 

wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób 

potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

6. Do oferty, w celu jej oceny zgodności z wymogami zawartymi w SWZ, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć następujące przedmiotowe środki dowodowe: 

- aktualny certyfikat IATA – w przypadku linii lotniczych będących członkami IATA lub 

dokument potwierdzający aktualną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie 

agencji sprzedaży biletów lotniczych – w przypadku pozostałych wykonawców 

7. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego środka dowodowego wymienionego 

w ust. 6, Zamawiający nie wezwie do jego uzupełnienia, a oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona. 

8. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4, oświadczenie, o którym mowa w § 

5 ust. 5 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 

346, 568, 695, 1517 i 2320), wskazanych w § 3 ust. 18 SWZ. 
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9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w 

języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, wykonawca 

przekazuje ten dokument. 

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, wykonawca przekazuje cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 9, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) innych dokumentów, odpowiednio - wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

13. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

14. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione 

podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

15. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 5 

ust. 5 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 

upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci 

papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 

dokumentem w postaci papierowej. 

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem, o którym mowa w ust. 

13, w postaci papierowej, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 
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2) oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 SWZ, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 

17. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

może dokonać notariusz. 

 

§ 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SWZ. 

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej specyfikacji.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynie po upływie 

terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, w zakładce Komunikaty Publiczne na 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508 

 

§ 8. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Dla potrzeb porównania i oceny ofert przyjmuje się, że ceną jest wynagrodzenie wykonawcy 

w formie opłaty pobieranej przez wykonawcę za wystawienie biletu na połączenie lotnicze 

krajowe i zagraniczne. Wykonawca jest zobowiązany zaoferować taką samą cenę netto za 

wystawienie biletu na połączenie lotnicze krajowe i zagraniczne. Cena za wystawienie biletu 

międzynarodowego obejmuje również lot krajowy, jeżeli taki występuje na trasie docelowego 

połączenia zagranicznego. Do opłaty pobieranej przez wykonawcę za wystawienie biletu na 

połączenie lotnicze krajowe i zagraniczne wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej 

stawce. 

2. Wykonawca obliczy cenę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ, 

uwzględniając koszty wszystkich wymagań i okoliczności wpływających na cenę, w tym 

zobowiązań i warunków wynikających z postanowień wzoru umowy. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.  

4. Pozostałe opłaty: koszt zakupu samego biletu lotniczego i opłata za zmianę imiennej 

rezerwacji biletu (jeżeli konieczność opłaty za zmianę wystąpi) stanowią koszty płatne przez 

zamawiającego, zgodnie z prawidłowo wystawioną przez wykonawcę fakturą.  

Koszt zakupu biletu wskazany na fakturze nie może być wyższy niż cena biletu oferowana 

przez linię lotniczą (jeśli wykonawca pośredniczy w sprzedaży biletów linii lotniczych). 

5. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich 

złotych. 

6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 

którą miałby obowiązek rozliczyć.  

7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, wykonawca ma obowiązek:  
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1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

§ 9. Składanie ofert 

1. Oferty należy składać wyłącznie na Platformie, na stronie dotyczącej postępowania, pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/555508. 

2. Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2021r. o godz. 09.00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną odrzucone. 

3. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie, poprzez kliknięcie 

przycisku „Złóż ofertę” w drugim kroku Instrukcji składania oferty na Platformie dla 

wykonawców, i wyświetleniu komunikatu, że oferta została złożona.  

Czas wyświetlany na Platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego 

Urzędu Miar. 

4. Po złożeniu oferty system szyfruje ofertę, przez co staje się ona niedostępna dla 

zamawiającego do terminu otwarcia ofert. Ofert zaszyfrowanych nie można już edytować. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed upływem terminu 

przewidzianego do składania ofert, zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem: 

https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-

6n9kNu_q9FGBc/edit 

5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to jest do 

dnia 28.01.2022 r. 

 

§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1. Oferty zostaną otwarte w dniu 30.12.2021 r. o godz. 09.15. 

2. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym w ust. 1 otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

3. Przed otwarciem ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania: nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 

otwarte; ceny i koszty zawarte w ofertach. 

 

§ 11. Kryteria wyboru oferty 

1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących 

kryteriów:  

1) cena – opłata za wystawienie biletu – 60%  

2) doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 20% 

3) kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia  – 10% 

4) narzędzia optymalizacji kosztów podróży – 10% 

 

2. Sposób oceny ofert dla kryterium 1 – cena: 

https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-6n9kNu_q9FGBc/edit
https://docs.google.com/document/d/1BHwZdDEYivo9KKZFgRD9F-HgHDl1Y-6n9kNu_q9FGBc/edit
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PK1= [CN 1 / CR1] x 60%  x 100  

 

PK1 – suma punktów dla kryterium 1,  

CN1 - najniższa oferowana opłata za wystawienie biletu (netto),  

CR1 – opłata za wystawienie biletu (netto) oferty rozpatrywanej,  

 

3. Sposób oceny ofert dla kryterium 2 – doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia: 

Przedmiotem oceny w kryterium 2, będzie doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do 

obsługi zamawiającego. Oceniane będzie doświadczenie w obsłudze podróży służbowych 

klientów (rozumianej jako dokonywanie dla klienta rezerwacji i sprzedaży biletów na połączenia 

lotnicze, reprezentację klienta wobec linii lotniczych w sprawach związanych ze zmianami 

rezerwacji oraz reklamacjami usług), wskazane w formularzu oferty. 

Oceniane będzie doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, spełniającej 

wymogi, o których mowa w § 4 ust. 2.2 pkt. 2 SWZ, wykazane ponad minimum stanowiące 

warunek udziału w postępowaniu. 

Potencjał kadrowy podmiotu trzeciego będzie uwzględniony przy ocenie w ramach kryterium 

tylko wówczas jeżeli osoba udostępniona przez ten podmiot będzie faktycznie obsługiwała 

podróże służbowe zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia. 

Z uwagi na fakt, iż kwalifikacje osoby skierowanej do realizacji zamówienia podlegają ocenie w 

ramach kryterium oceny ofert, zmiana tej osoby w trakcie realizacji umowy będzie co do zasady 

niedopuszczalna, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych we wzorze umowy. 

- oferta, w której wykonawca skieruje do obsługi zamawiającego osobę posiadającą ponad 

10-letnie doświadczenie w obsłudze podróży służbowych klientów, otrzymuje 5 punktów. 

- oferta, w której wykonawca skieruje do obsługi zamawiającego osobę posiadającą ponad 8 

letnie (do 10 lat) doświadczenie w obsłudze podróży służbowych klientów, otrzymuje 4 

punkty. 

- oferta, w której wykonawca skieruje do obsługi zamawiającego osobę posiadającą ponad 6-

letnie (do 8 lat) doświadczenie w obsłudze podróży służbowych klientów, otrzymuje 3 punkty. 

- oferta, w której wykonawca skieruje do obsługi zamawiającego osobę posiadającą ponad 4-

letnie (do 6 lat) doświadczenie w obsłudze podróży służbowych klientów, otrzymuje 2 punkty. 

- oferta, w której wykonawca skieruje do obsługi zamawiającego osobę posiadającą ponad 2-

letnie doświadczenie (do 4 lat) w obsłudze podróży służbowych klientów, otrzymuje 1 punkt. 

- oferta, w której wykonawca skieruje do obsługi zamawiającego osobę posiadającą 2-letnie 

doświadczenie (warunek minimalny) w obsłudze podróży służbowych klientów, otrzymuje 0 

punktów. 

 

Aby uzyskać końcową liczbę punktów w kryterium 2, otrzymane punkty (z wyjątkiem 0 które 

stanowi już wartość końcową) podstawia się do następującego wzoru: 

PK 2= [PR / PN ] x 20 

PK2.  - suma punktów dla kryterium 2, 

PR  - ilość punktów otrzymanych przez ofertę rozpatrywaną 

PN – najwyższa ilość otrzymanych punktów spośród wszystkich ofert 

Otrzymana w ten sposób wartość stanowi sumę punktów w kryterium nr 2.  

 

4. Sposób oceny ofert dla kryterium 3 – kwalifikacje zawodowe osoby wyznaczonej do 

realizacji zamówienia   
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Przedmiotem oceny w kryterium 3, będą kwalifikacje zawodowe osoby obsługującej rezerwacje 

zamawiającego - znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, wskazane w 

formularzu oferty.  

W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby posiadającej znajomość języka angielskiego 

na poziomie minimum B2, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem z grupy European Language 

Certificate, oferta otrzymuje 10 punktów w kryterium 3.  

W przypadku wskazania przez wykonawcę osoby posiadającej znajomość języka angielskiego 

na poziomie minimum B2 nie potwierdzoną certyfikatem z grupy European Language 

Certificate, oferta otrzymuje 0 punktów.  

 

5. Sposób oceny ofert dla kryterium 4 - narzędzia optymalizacji kosztów podróży 

1) Przedmiotem oceny oferty w kryterium 2 będzie sporządzony w formie załącznika do oferty 

dokument pn. „PLAN ZAPEWNIENIA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODRÓŻY”.  

Plan powinien zawierać opis czynności zaplanowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 

realizacji głównego celu zawartego w umowie z Zamawiającym – oferowania optymalnych 

połączeń pod względem kosztu (najniższa cena), lub na życzenie zamawiającego również trasy 

i czasu trwania podróży, w celu zmniejszenia wydatków ponoszonych w związku z podróżami 

lotniczymi opłacanymi przez Zamawiającego, a także opis zasobów i narzędzi 

wykorzystywanych do osiągnięcia zamierzonego celu.  

W szczególności plan musi zawierać: 

- opis sposobu wyszukiwania najbardziej korzystnych połączeń dla Zamawiającego, 

- opis narzędzi umożliwiających wyszukanie najbardziej korzystnych połączeń dla 

Zamawiającego – np. program informatyczny, przedstawienie sposobu ich wykorzystania w 

trakcie realizacji zamówienia, 

- informację, czy i w jaki sposób uwzględniane i prezentowane Zamawiającemu są oferty 

tanich linii lotniczych, 

- informacje na temat sposobu obsługi zamawiającego przez personel wykonawcy, 

- informacje na temat dni i godzin otwarcia biura wykonawcy, 

- dostępności obsługi w tygodniu, podczas dni roboczych i wolnych od pracy, 

- ilość i nazwy obsługiwanych programów lojalnościowych, informacja o sposobie zgłoszenia 

zamawiającego do poszczególnych programów, o sposobie administrowania przez 

wykonawcę programami, oferowanych nagrodach, 

- informację na temat możliwości uzyskania dla zamawiającego rabatu na bilety grupowe, ze 

wskazaniem minimalnego możliwego rabatu dostępnego we wszystkich liniach lotniczych – 

należy podać wartość procentową rabatu, jeśli Wykonawca jest w stanie zapewnić taki rabat 

- inne informacje na temat obsługi zamawiającego 

 

2) W ramach powyższego kryterium punkty przyznaje się w skali od 1 do 2 w następujący 

sposób: 

a) godziny pracy biura wykonawcy w dni robocze: 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje 7 godzin pracy biura w dni robocze - otrzymuje 0 pkt. 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje 8 godzin pracy biura w dni robocze - otrzymuje 1 pkt. 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje powyżej 8 godzin pracy biura w dni robocze - 

otrzymuje 2 pkt. 

b) dostępność obsługi dla zamawiającego: 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje obsługę zamawiającego przez 6 dni w tygodniu w 

godzinach pracy biura wskazanych w ofercie – otrzymuje 0 pkt. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Language_Certificate&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Language_Certificate&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Language_Certificate&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Language_Certificate&action=edit&redlink=1
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- oferta, w której wykonawca gwarantuje obsługę zamawiającego przez 6 dni w tygodniu w 

również po godzinach pracy biura – otrzymuje 1 pkt. 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje obsługę zamawiającego przez 7 dni w tygodniu przez 

24 godziny na dobę – otrzymuje 2 pkt. 

Obsługa może być realizowana poprzez dyżur kasjera lotniczego podczas którego możliwe jest 

realizowanie zleceń zamawiającego dotyczących rezerwacji, reklamacji, pomocy w sytuacjach 

losowych. 

c) sposób wyszukiwania najbardziej korzystnych połączeń dla Zamawiającego, 

- oferta, w której wykonawca udostępnia wyszukiwanie najbardziej korzystnych połączeń dla 

Zamawiającego poprzez bezpośredni dostęp zamawiającego do wyszukiwarki połączeń – 

otrzymuje 0 pkt. 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje wyszukiwanie najbardziej korzystnych połączeń dla 

Zamawiającego przez osobę wyznaczoną do obsługi zamawiającego, która przekazuje 

zamawiającemu ofertę kilku wariantów korzystnych połączeń, o ile jest to możliwe na danej 

trasie – otrzymuje 1 pkt. 

- oferta, w której wykonawca udostępnia wyszukiwanie najbardziej korzystnych połączeń dla 

Zamawiającego na oba sposoby wskazane powyżej (tir. 1 i 2) – otrzymuje 2 pkt. 

d) administrowanie programami lojalnościowymi:  

oferta, w której wykonawca gwarantuje administrowanie programami lojalnościowymi w sposób 

opisany we wzorze umowy dla: 

- co najmniej 6 programów lojalnościowych, których nazwy wskaże w ofercie – otrzymuje 1 pkt., 

- powyżej 6 programów lojalnościowych, których nazwy wskaże w ofercie - – otrzymuje 2 pkt. 

e) rabat na bilety grupowe,  

- oferta, w której wykonawca nie gwarantuje uzyskania rabatu na bilety grupowe dostępnego w 

co najmniej 3 liniach lotniczych – otrzymuje 0 pkt., 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje uzyskanie rabatu na bilety grupowe dostępnego w co 

najmniej 3 liniach lotniczych, bez podania wartości procentowej rabatu, lub z rabatem poniżej 

2% od podstawy taryfy - otrzymuje 1 pkt., 

- oferta, w której wykonawca gwarantuje uzyskanie rabatu na bilety grupowe dostępnego w co 

najmniej 3 liniach lotniczych, z podaniem wartości procentowej rabatu (co najmniej lub z 2% od 

podstawy taryfy) – otrzymuje 2 pkt. 

Aby uzyskać końcową liczbę punktów w kryterium 4, otrzymane w powyższy sposób punkty 

sumuje się. Otrzymana w ten sposób wartość stanowi sumę punktów w kryterium nr 4.  

Dokument „Plan zapewnienia optymalizacji kosztów podróży” jest częścią oferty nie 

podlegającą uzupełnieniu. Jego brak skutkuje odrzuceniem oferty.  

Zamawiający będzie egzekwował wykonywanie obsługi zgodnie z deklaracją podaną w  „Planie 

zapewnienia optymalizacji kosztów podróży”. Obsługa niezgodna z Planem stanowić będzie 

nienależyte wykonanie umowy. 

 

5. Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: 

W przypadku braku informacji pozwalających na ocenę oferty w którymkolwiek z kryteriów 

oceny w ramach poszczególnych kryteriów lub podkryteriów oferta otrzyma zero punktów w tym 

kryterium lub podkryterium.  

 

 Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: 

PO = [PK1 +PK2 +PK3+PK4] 
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PK1 – suma punktów dla kryterium 1 

PK2 – suma punktów dla kryterium 2 

PK3– suma punktów dla kryterium 3 

PK4– suma punktów dla kryterium 4 

 

§ 12. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty 

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, 

porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w § 11 SWZ.  

2. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek 

określonych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp, lub art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. 

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

 

§ 13. Zawarcie umowy 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Pzp. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w art. 256 oraz 

257 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do 

zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od 

dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną (albo 10 dni – jeżeli 

zostało przesłane w inny sposób), jednak nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w 

postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 6 do SWZ – projektowane 

postanowienia umowy. 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w postępowaniu, będzie uchylał się od 

zawarcia umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od wykonawców występujących 

wspólnie dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.  

6. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem przypadków, w których umowa stanowi inaczej.  

7. Zmiana zawartej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy 

Pzp, w tym art. 455 ust. 1 i 2 oraz określonych w umowie. Zakres, warunki wprowadzania 

istotnych zmian w umowie zawiera załączony projekt umowy. 

 

§ 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na 

listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców.  

3. Odwołanie przysługuje na:  
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1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

6. Domniemuje się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 

terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej;  

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.  

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej.  

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:  

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku 

postępowania; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Odwołanie zawiera:  

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz 

adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela 

(przedstawicieli);  

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego;  

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku;  

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  
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7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;  

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania 

oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  

12) wykaz załączników.  

12. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu. 

13. Szczegółowe postanowienia na temat środków ochrony prawnej zawiera DZIAŁ IX ustawy 

Pzp. 

 

§ 15. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego 

postępowania jest Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-

818 Gdańsk, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Anna Austen – Palicka, 

iod@teatrszekspirowski.pl 

2) pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia; 

3) odbiorcami pozyskanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie składanych przez zamawiającego 

sprawozdań, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – w przypadku wniesienia 

odwołania, właściwy sąd okręgowy w przypadku wniesienia skargi, a także odbiorcy, 

którzy będą mieli dostęp do opublikowanego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – w 

przypadku, gdy przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone osobie fizycznej; 

4) pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) obowiązek podania przez wykonawców danych osobowych bezpośrednio  

ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  

a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

6) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) wykonawcy, których dane pozyska Zamawiający, posiadają następujące uprawnienia: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich 

dotyczących, przy czym Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w 

szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

mailto:iod@teatrszekspirowski.pl
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 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  

lub państwa członkowskiego, ani nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 

do czasu zakończenia danego postępowania 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z 

ustawą. 

 

8) nie przysługuje wykonawcom: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO. 

Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w 

stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy 

swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również 

ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, 

których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub podmiotów 

udostępniających wykonawcy swoje zasoby zastosowanie będzie mieć także obowiązek 

informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane 

osobowe pośrednio. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że z uwagi na treść wyłączeń zawartych w art. 14 

ust. 5 RODO, zamawiający, przetwarzając dane osobowe, które pośrednio pozyska w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane osób 

innych niż samego wykonawcy), nie będzie obowiązany do odrębnego wypełniania 

obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisu art. 14 ust. 1-4 RODO. Zamawiający 

wymaga natomiast, aby obowiązek informacyjny wobec takich osób, których dane 

osobowe pozyska wykonawca i przekaże zamawiającemu w związku z udziałem w 

niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia został wypełniony przez wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 1  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia 
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OFERTA 

 

na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego  
 

…………………………………………………………………………….…………………… 
nazwa wykonawcy 

………………………………………………………………………………………………………… 
adres 

………………………………………………………………………………………………….…………… 
Regon, NIP 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
telefon, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty 

 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z SWZ, na kompleksową obsługę zakupu i dostawy 
biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych: 
 
1. Opłata za wystawienie biletu na połączenia lotnicze wynosi: 
 
netto: .............................. zł 
 
podatek VAT – bilet krajowy - ..........% .................... zł 
podatek VAT – bilet zagraniczny - ......%................... zł 
brutto bilet krajowy .............................. zł 
brutto bilet zagraniczny ............................. zł  
 
2. Zobowiązuję się dostarczyć zamówione bilety w terminie: do 12 godzin od momentu złożenia 
rezerwacji przez zamawiającego. 
 
3. Do obsługi zamawiającego wyznaczam:  
  

Imię i nazwisko  
 

Znajomość języka 
angielskiego – 
wskazać poziom 

 

Posiadany certyfikat 
European Language 
Certificate – wskazać 
nazwę 

 

Doświadczenie w 
obsłudze podróży 
służbowych klientów 
(okres, zakres, podmiot 
dla którego 
świadczono usługi, ew. 
pracodawca) 

 

4. Do oferty załączam/ nie załączam* 

„PLAN ZAPEWNIENIA OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODRÓŻY” 

w celu oceny w kryterium nr 4 - narzędzia optymalizacji kosztów podróży 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Language_Certificate&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Language_Certificate&action=edit&redlink=1
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5. Akceptuję wskazany w SWZ termin związania ofertą. 

6. Zamówienie wykonam: 

- samodzielnie* 

- przy udziale podwykonawców*: 

lp Nazwa/firma podwykonawcy Wskazanie części zamówienia 

   

   

   

 
7. Wykonawca jest/ nie jest*: 

mikro* 
małym* 
średnim przedsiębiorcą* 
 

(1) mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników 
oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;  
2) mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników 
oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – 
i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;  
3) średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat 
obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników 
oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – 
i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą). 

 

8. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO (1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu /jeżeli dotyczy/* 

Uwaga! W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

9. Złożenie oferty spowoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z 

późn. zm.15) ), 

  Tak/ nie* (niepotrzebne skreślić) 
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10. Jeśli złożenie oferty spowoduje powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o którym mowa w 

ust. 8, wskazuję następujące informacje: 

1) nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego: 

…………………………………………………………………………….. 

2) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku: 

……………………………………………………………………………………… 

3) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie: 

………………………………………………………………………………………… 

11. Do niniejszej oferty załączam wymagane w  SWZ dokumenty: 

 

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2)  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

3)  . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
 

 

* niepotrzebne skreślić 


