
 Stalowa Wola, dnia 22 marca 2018 roku

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

W  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości
nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
wykonania zamówienia obejmującego: 

Usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych do Chicago
dla zespołów artystycznych działających w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miejski Dom Kultury 
ul. 1 Sierpnia 9
37-450 Stalowa Wola
NIP: 865-15-27-646
tel. 158420950

II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej  nieprzekraczającej  równowartości  kwoty  30  000  euro  w  Miejskim  Domu  Kultury
w Stalowej Woli.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych do
Chicago  dla  zespołów  artystycznych  działających  w  Miejskim  Domu  Kultury  w  Stalowej  Woli”
wg wymienionych poniżej szczegółów:
a) ilość osób podróżujących – 35 osób,
b)  ewentualnie  2  sztuki  bagażu  dodatkowo  chronionego  –  instrumenty  muzyczne  (wiolonczela  i
akordeon),
c) wylot z Polski – możliwy wylot w dniach 1 – 3.05.2018 r. (z lotniska oddalonego od Stalowej Woli
maksymalnie 300 km) do  Chicago (CHICAGO O'HARE AIRPORT/ORD), 
d) wylot z Chicago (CHICAGO O'HARE AIRPORT/ORD)  do Polski (na lotnisko oddalone od Stalowej
Woli maksymalnie 300 km)  – możliwy wylot w dniach 15 – 16.05.2018 r.
e) Zamawiający dopuszcza połączenie łączone (maksymalnie 1 przesiadka),
f) wymagane jest, aby propozycje połączeń łączonych uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod
względem długości trasy i czasu podróży,
g)  zaoferowana  cena  biletu  powinna  obejmować  wszystkie  opłaty  lotniskowe,  bagażowe,
manipulacyjne i inne niezbędne przewidziane przez Wykonawcę,
h)  na  każdego  uczestnika  podróży  powinien  przypadać  bagaż  podręczny  (min.  8  kg)  oraz  bagaż
rejestrowany (min. 20 kg),
i) umowa zostanie podpisana w terminie do 14 dni od momentu wyboru Wykonawcy,
j)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  biletów  na  własny  koszt  i  ryzyko  do  siedziby
Zamawiającego (ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola).

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadają  potencjał  techniczny,  a  także  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia.

3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  
zamówienia.



4. Posiadają  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie  usług  i  dostaw  stanowiących  przedmiot
niniejszego zapytania.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenia zawarte
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

V. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i wycenić w PLN.
2. Każdy Wykonawca składa na Formularzu ofertowym  2 lub 3 propozycje, z czego co najmniej 1
propozycja ma dotyczyć  lotu bezpośredniego (bez przesiadek)  oraz  co najmniej  1 propozycja ma
dotyczyć lotu łączonego (z maksymalnie 1 przesiadką). Każda z propozycji powinna zawierać kwotę
jednostkową (w przeliczeniu na 1 osobę) oraz opis (szczegóły dot. linii lotniczych, dopuszczalny bagaż,
miejsca odlotów/przylotów wraz z dokładnymi godzinami oraz informacje dodatkowe dot. przewozu
instrumentów muzycznych).
3.  Oferta  oraz  wszelkie  załączniki  muszą  być  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do
reprezentowania Wykonawcy.
4.  Wzory  dokumentów  dołączonych  do  niniejszego  zapytania  powinny  zostać  wypełnione  przez
Wykonawcę i  dołączone do oferty  bądź też  przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej  z
niniejszym zapytaniem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny i wynagrodzenie wykonawcy.
Wykonawca składa oferty cenowe na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).
Wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  płatne  wg  sposobu  płatności  ustalonego  dla  wybranego
połączenia.

VIII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się kryterium ceny (100 %):

Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna liczba
punktów, jakie może

otrzymać oferta
za dane kryterium

Opis metody przyznawania punktów

Cena 100% 100 punktów wg wzoru:
najniższa cena ofertowa
------------------------------------  x 100 = liczba pkt   
badana cena ofertowa

IX. Termin i sposób składania oferty.
Dopuszcza się złożenie dokumentów podpisanych do dnia 28.03.2018 r. do godz. 15:00 (do wyboru 
jedna z poniższych opcji):

 osobiście: 
w Sekretariacie Miejskiego Domu Kultury (ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola);

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 
MIEJSKI DOM KULTURY, ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola 
z  dopiskiem: „Usługa  z  zakresu  rezerwacji,  zakupu  i  dostawy  biletów  lotniczych  do  Chicago  
dla zespołów artystycznych działających w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli ”;

 za pośrednictwem faksu: 
15 8428599;

 za pośrednictwem poczty elektronicznej (dokumenty w formie skanu):
m.plewik@mdkstalowawola.pl



X. Ocenie będą podlegać tylko te oferty, które będą:
- złożone w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego,
- będą zawierały wyceny wg założeń przyjętych przez Zamawiającego,
- będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- wezwania Wykonawców w określonym terminie do złożenia ofert dodatkowych, w przypadku gdy
zostaną przedstawione oferty o takiej samej cenie,
-  unieważnienia  postępowania  bez  podania  przyczyny,  a  Wykonawca  nie  może  wnosić  żadnych
roszczeń z tego powodu.

      XII. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia są:
Małgorzata Szufnarowska-Plewik  – tel. 158420950

      XIII. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o tym drogą 
telefoniczną lub mailową.

XIV. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.




