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WARMIŃSKO – MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

11 – 400 KĘTRZYN 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

tel. (089) 750 35 35 
 

SEKCJA GOSPODARKI 

TRANSPORTOWEJ  

W
Y

K
O

N
A

W
C

A
 

 

 

 

REGON: 510207605 

Warunki płatności 

Przelewem w terminie 21 dni od 

daty otrzymania towaru oraz 

faktury VAT 

Konto w banku 

NBP O/0 Olsztyn 

97101013970065942230000000 

Zapytanie ofertowe 

 z dnia 28.07.2022 r. 

Upoważniamy 

Waszą firmę do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony 

uprawnionej ( upoważnionej) 

Nasz numer identyfikacji podatkowej NIP: 742 -000-73-89, który prosimy umieścić na fakturze 

L. p. Wyszczególnienie i opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena jedn. 

brutto (zł) 

Wartość brutto 

(zł) 

I.  Obsługa w zakresie rezerwacji oraz sprzedaży 

biletów lotniczych na podróże zagraniczne.  

 

Bilety uwzględniające przewóz osób  

oraz dla każdej osoby bagażu podręcznego  

i bagażu rejestrowanego  

 

(bagaż podręczny – 1 szt.; bagaż rejestrowany - 1 

szt. około 20 kg) zgodnie z poniższą 

szczegółowością:   

- -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trasa  Polska –Mołdawia – Polska 

 

Termin – do uzgodnienia (terminy zostaną 

podane na etapie rezerwowania biletów - 

planowana podróż w okresie wrzesień-grudzień 

2022 r.) 

 

Miejsce wylotu: Polska/Warszawa -Okęcie 

Miejsce docelowe: Mołdawia/Kiszyniów  

 

Miejsce wylotu (powrót): Mołdawia/Kiszyniów  

 

Miejsce docelowe: Polska/Warszawa-Okęcie 

 

szt. 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Trasa  Mołdawia – Polska – Mołdawia 
 

Termin – (terminy zostaną podane na etapie 

rezerwowania biletów - planowana podróż  

w okresie wrzesień-grudzień 2022 r.) 

 

Miejsce wylotu: Mołdawia/Kiszyniów 

Miejsce docelowe: Polska/Warszawa -Okęcie 

 

Miejsce wylotu (powrót): Polska/Warszawa-

Okęcie  

Miejsce docelowe: Mołdawia/Kiszyniów 

 

szt. 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Oferowana wartość opłaty transakcyjnej  

w zł brutto przy zakupie jednego biletu: 
Opłata 

transakcyjna 1 ………zł ………zł 
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III. Deklarowany przez Wykonawcę czas 

odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji 

rezerwacji biletu lotniczego (z zastrzeżeniem iż nie 

może być dłuższy niż 5 godziny)* 

Proszę zaznaczyć właściwą komórkę 

znakiem „X” 

do 5 godzin  

do 3 godzin  

do 1 godziny  

 

WSTĘPNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyszukiwanie najbardziej optymalnych, tj. korzystnych cenowo  

(bez uwzględniania tzw. „tanich linii lotniczych”) i godzinowo połączeń lotniczych, rezerwacja, 

sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych z przeznaczeniem na zagraniczne podróże osób 

wskazanych przez Zamawiającego.  

2. Loty europejskie stanowią 100% przewidywanych zamówień.  

3. Bilety będą dostarczane w wersji elektronicznej pod wskazany przez Zamawiającego adres poczty 

elektronicznej: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl 

4. Za spełniających warunki udziału w procedurze prowadzonej na podstawie zapytania 

ofertowego Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 

1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali należycie bądź nadal wykonują 

co najmniej jedną usługę, polegającą na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych, tj. korzystnych 

cenowo (bez uwzględniania tzw. „tanich linii lotniczych”) i godzinowo połączeń lotniczych, 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu biletów lotniczych o wartości brutto nie mniejszej  

niż 30 000,00 PLN.  

2) W przypadku zamówienia, które jest w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia 

składania ofert, zrealizował w ramach zamówienia usługę opisaną powyżej za kwotę co najmniej  

30.000,00 zł brutto. 

5. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 4 nastąpi na podstawie załączonych do oferty 

dokumentów i oświadczeń, które zobligowany jest złożyć Oferent: 

1) wykaz wykonanych usług polegających na wyszukiwaniu najbardziej optymalnych,  

tj. korzystnych cenowo i godzinowo połączeń lotniczych, rezerwacji, sprzedaży i dostarczaniu 

biletów lotniczych o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00 PLN, wraz z załączonymi 

dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie 

(referencje/rekomendacje). 

 

6. Kryteria oceny ofert:  

1) Opłata transakcyjna 

2) Czas odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące propozycji rezerwacji biletu 

lotniczego. 

 

Zamawiający dokona oceny ofert wg następującego wzoru: 

 

Pn = OTn + CZn 

gdzie: 

Pn -  łączna liczba punktów przyznana danej ofercie n  

OTn -  liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „Opłata transakcyjna”  

CZn -  liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „Czas reakcji na zapytanie” 

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę która uzyskała największą liczbę punktów wg 

powyższego wzoru. 

7. Wagi punktowe lub procentowe poszczególnych kryteriów oceny ofert: 

 

1) Kryterium „Opłata transakcyjna” * - waga 80%  - maksymalnie 80 pkt 

 

W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny oferty we wskazanym powyżej 
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kryterium Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty (pkt II formularza) zadeklarować 

wartość opłaty transakcyjnej w zł brutto przy zakupie jednego biletu.  

  

Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Opłata transakcyjna” wg wzoru: 

 

 OT min  

OTn = ----------- x 80% x 100 pkt 

 OT bad  

 

gdzie: 

OT n - liczba punktów badanej oferty n w kryterium „Opłata transakcyjna” 

OT min - najniższa wartość opłaty transakcyjnej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie  

OT bad - Wartość opłaty transakcyjnej w ofercie badanej 

80% - znaczenie kryterium „Opłata transakcyjna” 

100 punktów - współczynnik przeliczeniowy 

Maksymalna liczba punktów które może uzyskać dana oferta wg kryterium „opłata 

transakcyjna” – 80 pkt 

*Przez opłatę transakcyjną należy rozumieć cenę jednostkową za pośredniczenie w procesie 

uzyskiwania jednego biletu.  

 

2) Kryterium „Czas odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące propozycji rezerwacji 

biletu lotniczego”  waga 20% -  maksymalnie 20 pkt. 

 

W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny oferty we wskazanym powyżej 

kryterium Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty (pkt III formularza) 

zadeklarować czas określony w godzinach na odpowiedź Zamawiającemu na zapytanie 

dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego.  
 

Przez deklarowany czas odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego, dotyczące propozycji 

rezerwacji biletu lotniczego Zamawiający rozumie czas (godziny pracy urzędu) od momentu 

przekazania zapytania drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres kontaktowy,  

do momentu otrzymania od Wykonawcy propozycji połączenia/połączeń planowanej podróży.  

 

Zamawiający przyzna każdej ofercie punkty w kryterium „Czas odpowiedzi na zapytanie 

Zamawiającego dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego” wg następujących 

zasad: 

Deklarowany przez Wykonawcę czas odpowiedzi  

na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego 

(z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż 5 godziny)* 

Liczba punktów 

do 5 godzin 0 

do 3 godzin 10 

do 1 godziny 20 

 

* Jeżeli Oferent w Formularzu oferty nie wybierze żadnego ze wskazanych przedziałów 

czasowych, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje 5-godzinny czas realizacji zlecenia 

zakupu biletu lotniczego z punktacją 0 (zero) pkt. 

Maksymalna liczba punktów które może uzyskać dana oferta wg kryterium „Czas odpowiedzi 

na zapytanie Zamawiającego dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego” – 20 pkt 

8. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dane dotyczące pasażerów, niezbędne do rezerwacji  

i zakupu biletów niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury zainicjowanej zapytaniem ofertowym. 

9. W przypadku zainteresowania Naszym zapytaniem ofertowym proszę o uzupełnienie formularza 

ofertowego oraz przesłanie skanu podpisanego dokumentu 4 sierpnia 2022 r. na adres  

e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl 

10. Termin realizacji po złożeniu zamówienia w formie elektronicznej:  

nie później niż do 23.12.2022 r.  r.  
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11. Termin związania ofertą – 30 dni. 

12. Dane kontaktowe osoby ze strony Zamawiającego:  

Marzena Kulesza 

tel. 89/7503535  

e-mail: marzena.kulesza@strazgraniczna.pl  

13. Dane kontaktowe osoby ze strony Oferenta: 

Imię i nazwisko: ............................................................ 

Tel.: ............................................................ 

e-mail: ............................................................ 

14. Zamawiający zapłaci za bilety przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania biletów  

i faktury VAT. 

15. Dane do faktury: 

Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej  

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

NIP: 742-000-73-89 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym etapie bez podania 

przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert) oraz odrzucenia ofert niekompletnych. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilościowej biletów (ilość biletów wskazana  

w kolumnie ilość jest ilością maksymalną, którą Zamawiający zamierza zakupić). 

18. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oferenta znajduje się na stronie Warmińsko-

Mazurskiego Oddziały Straży Granicznej pod adresem: 

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

19. Składając podpis poniżej Wykonawca potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków zapytania,  

oraz że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

20. Z udziału w procedurze zainicjowanej zapytaniem ofertowym wyklucza się Wykonawców 

znajdujących się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Oferty osób 

i podmiotów znajdujące się  na ww. liście zostaną odrzucone. 

21. Informacje dodatkowe – uzupełniające do Oferty ze strony Oferenta: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Zapoznałem się i akceptuję warunki  

             zapytania ofertowego /  

 Potwierdzam otrzymanie dokumentu  

                              

 
 

          ………………………………….                                                             ........................................................ 

Data, podpis i pieczęć Oferenta (Wykonawcy)                                     Data, podpis i pieczęć Zamawiającego 

 

https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html

