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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na: 

„Świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej”  

wg kodu CPV 63.51.20.00-1. 

 

1. Zamawiający: Polski Związek Szermierczy w Warszawie, 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65a, tel./fax. (0 

22) 827 28 25.  

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało przekazane 20.10.2015 r., Biuletynie Zamówień 

Publicznych.   

4. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.pzszerm.pl  

5. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych 

w klasie ekonomicznej – kod CPV 63.51.20.00-1. 

5.2. Wymagany zakres zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt. 3.3 SIWZ. 

5.3. Wielkość zamówienia: poniżej 207 000 Euro.  

5.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

7. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. lub do momentu 

wyczerpania kwoty umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków:  

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy: 

8.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki określone  

w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013r., poz. 907 ze. zm.). 

8.2. Złożyli oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami) lub o 

przynależności do grupy kapitałowej wraz z wykazem podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej. 

8.3. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: 

- posiadają lub tworzą na czas obowiązywania umowy co najmniej jedna placówkę na terenie Warszawy, 

realizującą sprzedaż biletów lotniczych. Placówka ta musi posiadać podłączenie do Internetu i musi być 

otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 09.00 do 18.00, 

- dysponują (lub będą dysponowali) serwisem telefonicznym i internetowym czynnym co najmniej 5 dni 

(od poniedziałku do piątku) w tygodniu w godz. od 08.00 do 20.00 umożliwiającym dokonanie zmian w 

rezerwacji lub rezerwacji poza godzinami otwarcia biura, 

- zrealizowali (lub realizują) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy 

oddzielne umowy / kontrakty na minimum 800 000,00 PLN (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) 

każda/każdy obejmujące/obejmujący usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym 

przedmiot zamówienia i udokumentują należyte wykonanie tych usług, 

- będzie dysponował co najmniej trzema kasjerami (pracownikami) z co najmniej 5 letnim doświadczeniem 

(każdy) w pracy kasjera lotniczego, 
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- posiadają certyfikat przynależności Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA 

(INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) lub posiadają autoryzację IATA uprawniającą 

do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA. 

 

8.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w 

szczególności: 

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 

250.000,- PLN. 

Dokonanie oceny spełnienia warunków odbędzie się na podstawie informacji przedłożonych przez 

Wykonawcę w dokumentach i oświadczeniach zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia” 

wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. 

warunki Wykonawca spełnił. 

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę: 

9.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

9.2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust.1 Prawa 

zamówień publicznych, załącznik nr 3 do SIWZ. 

9.3. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami) lub o 

przynależności do grupy kapitałowej wraz z wykazem podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej (na formularzu określonym w zał. nr 4 do SIWZ), 

9.4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda w formie 

oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących 

dokumentów: 

- wykazu wykonanych (lub wykonywanych) co najmniej dwóch umów w okresie ostatnich trzech lat 

przed składaniem ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres realizacji zamówienia jest krótszy – 

w tym okresie, (wg załącznika nr 5 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały 

wykonane należycie, 

- wykaz placówek (w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ), 

- wykaz co najmniej trzech pracowników (kasjerów) z minimum pięcioletnim doświadczeniem w pracy 

kasjera lotniczego (wg załącznika nr 7 do SIWZ), 

- oryginału lub kserokopii, poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumentu 

potwierdzającego przynależność do IATA lub ważnej akredytacji IATA. 

9.5. Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności usługowej na kwotę 

250.000,- PLN. 

9.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

9.7. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

9.8. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
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decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

9.9. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oddzielnie dla osób 

fizycznych i podmiotów zbiorowych). 

10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych w SIWZ  w 

wysokości 15 000 PLN. 

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z 

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

11. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:  

11.1. Cena brutto  waga – 90% 

11.2. Doświadczenie   waga – 10% 

12. Miejsce i termin składania ofert:  

Siedziba Zamawiającego, w terminie do dnia 24.11.2015r. do godz. 1545 

13. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

14.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

15. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy odnoszące się do dynamicznego systemu 

zakupów.  

16. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  

17.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

18. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

19. Zamawiający przewiduje zmianę stawki VAT. 
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SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ 

W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

 

NA: 

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI ZAKUPU BILETÓW 

LOTNICZYCH W KLASIE EKONOMICZNEJ 

 

WG KODU CPV: 

63.51.20.00-1 
 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK SZERMIERCZY W WARSZAWIE 

02-094 WARSZAWA 

UL. GRÓJECKA 65a 

 
 

 

 

 

 

 

 

Specyfikację zatwierdził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, dnia 16.11. 2015 r. 
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SPIS TREŚCI 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Termin realizacji zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, ogólne warunki  umowy albo wzór umowy, jeżeli 

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawał z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

18. Informacje dotyczące ofert częściowych 

19. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej.  

20. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających. 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych. 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia miedzy 

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

25. Inne informacje. 

1. Zamawiający:  Polski Związek Szermierczy 

ul. Grójecka 65a 
02-094 Warszawa 
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tel.: +48 22 827 28 25, faks: +48 22 827 28 25 

strona internetowa: www.pzszerm.pl   
godziny pracy: 09.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

2. Tryb udzielenia zamówienia – zamówienie udziela się w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej 

Ustawą.  
3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów 

lotniczych w klasie ekonomicznej – kod CPV 63.51.20.00-1. 

3.2 Zakres usług będącym przedmiotem zamówienia obejmuje: 

3.2.1 zapewnienie rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych na warunkach zlecanych 

przez Zamawiającego, w klasie ekonomicznej na trasach europejskich i reszty świata zgodnie z 

załącznikiem nr 8 do SIWZ i składanymi zapotrzebowaniami w trakcie realizacji umowy, 

3.2.2 zapewnienie sprzedaży biletów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego, wyłącznie 

na podstawie zlecenia przekazanego na piśmie, faksem, drogą elektroniczną lub za pomocą 

formularza zamieszczonego na stronie internetowej Wykonawcy, a w wyjątkowych sytuacjach 

telefonicznie, 

3.2.3 posiadanie lub uruchomienie dla Zamawiającego ,,hot-line” czynnego w godzinach od 08.00 do 

20.00 (od poniedziałku do piątku), umożliwiającego dokonanie zmian w rezerwacji lub 

rezerwacji w godzinach pracy i poza godzinami otwarcia biura, 

3.2.4 przydzielenie do realizacji umowy co najmniej dwóch numerów telefonicznych ze stanowiskami 

rezerwacji, 

3.2.5 sporządzenie na życzenie Zamawiającego miesięcznych raportów wystawianych przez 

Wykonawcę faktur na bilety lotnicze, 

3.2.6 przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonywanych wcześniej 

rezerwacjach, 

3.2.7 bezpłatne dostarczenie dokumentów podróży (biletów) do siedziby Polskiego Związku 

Szermierczego w Warszawie, w terminie wymaganym przez Zamawiającego, najpóźniej jednak 

w terminie wykupu rezerwacji, czyli nie później niż 24 godziny przed planowanym wylotem, 

jednakże w godzinach urzędowania Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 

do 17.00). W wyjątkowych sytuacjach sposób dostawy może ulec zmianie i być wymagany w 

innym terminie niż dni i godziny pracy Zamawiającego (dotyczy wylotu w rejsie lotniczym 

mającym początek w Polsce, bilet powinien być dostępny w przedstawicielstwie biura podróży 

lub linii lotniczej. W kraju wylotu w inny sposób dostarczony odbiorcy po uzgodnieniu 

z Zamawiającym, w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży odbiorcy w wyznaczonym 

terminie.), 

3.2.8 przejęcie obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii 

lotniczych, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dot. 

przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w 

szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze 

względów losowych, 

3.2.9 każdorazowe niezwłoczne informowanie Polskiego Związku Szermierczego drogą elektroniczną 

nt. zmiany ceny biletu, wpisania na listę rezerwową, zmiany godziny rejsu, odwołania rejsu, 

3.2.10 Wykonawca i Zamawiający wyznaczą osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów 

w sprawach będących przedmiotem zamówienia. 

3.3 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

3.3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu biletów na przeloty ,,tanimi liniami lotniczymi”. 

Zakup realizowany będzie na podstawie zleceń Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany wg wskazania Zamawiającego przedstawić odpowiedni (odpowiednie) wariant 

(warianty) zakupu biletu przedstawiający możliwość zakupu biletów:  
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- wyłącznie standardowych (np. liniami lotniczymi LOT, KLM, Lufthansa, American Airlines 

itp.); 

- wyłącznie ,,tanimi liniami lotniczymi”; 

- dwa osobne warianty zakupu biletów standardowych i ,,tanimi liniami lotniczymi”; 

- mieszany z wykorzystaniem wybranych przez Wykonawcę linii maksymalnie skracający czas 

podróży. 

Zamawiający zapewnia sobie prawo dokonania wyboru wariantu połączenia  

i konkretnego połączenia w wybranym wariancie ze względu na charakter i celowość 

wykonywanych zadań, zaś Wykonawca zobowiązany jest przedstawić minimum dwa połączenia 

wg wariantu określonego przez Zamawiającego, o ile jest taka możliwość.  

3.3.2 Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwości zmiany rezerwacji terminu przelotu, zmiany 

uczestników przelotu oraz rezygnację z przelotu – zgłoszonych przez Zamawiającego z co 

najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem przed godziną odlotu z danego lotniska, 

3.3.4 Wykonawca zagwarantuje możliwość bezpłatnego świadczenia usługi serwisu w trybie 24 

godzinnym ,,Help Desc”. 

3.4 Wszystkie dane zawarte w bilecie elektronicznym dostarczonym przez Wykonawcę 

Zamawiającemu będą identyfikowane z odpowiednimi danymi przechowywanymi 

w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym Przewoźnika za pośrednictwem 

Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS), użytkowanego przez Wykonawcę. 

3.5 Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian biletu elektronicznego wygenerowanego 

za pośrednictwem GDS. 

3.6 Bilety elektroniczne są przekazywane na adres poczty elektronicznej określonej przez 

Zamawiającego bezpośrednio z terminala GDS użytkowanego przez Wykonawcę 

(niedopuszczalne jest przekierowywanie tych biletów z adresów/skrzynek poczty 

elektronicznej Wykonawcy). 

3.7 Należność za cenę biletu i opłatę transakcyjną za wystawienie biletu zostaną uregulowane z 

zastosowaniem Rachunku Rozliczeń Podróży Służbowych (BTA). 

3.8 Każdorazowo Zamawiający będzie określał: 

3.8.1 liczbę zamawianych biletów z podziałem na ilość biletów z możliwością zwrotu i bez 

możliwości zwrotu; 

3.8.2 termin wylotu i powrotu; 

3.8.3 oczekiwania w stosunku do biletów (czy przelot ma być bezpośredni, czy dopuszcza się 

możliwość przesiadki, rodzaj przewoźnika, itd.); 

3.8.4 termin dostarczenia biletów do siedziby Polskiego Związku Szermierczego. 

3.9 Zamawiający ma prawo do kupna biletu w innym biurze podróży, u przewoźnika  

w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet, do zmiany standardu usług przy wyborze 

połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu. 

4. Termin realizacji zamówienia: realizacja zamówienia następować będzie sukcesywnie od 01 

stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku lub do momentu wyczerpania kwoty umowy, w 

zależności od tego, co nastąpi wcześniej, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami 

Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania swoimi 

zleceniami kwoty, na którą zawarta zostanie umowa, w okresie obowiązywania umowy.  

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków 

5.1 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
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- posiadają certyfikat przynależności Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników 

Powietrznych IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) lub posiadają 

aktualną autoryzację IATA uprawniającą do świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży 

pasażerskiej IATA; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

- zrealizowali (lub realizują) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu , 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, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, co 

najmniej trzech oddzielnych umów/kontraktów na minimum 800 000,00 PLN (słownie: osiemset 

tysięcy złotych) każda/każdy obejmujące/obejmujący usługi odpowiadające swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, a w szczególności: 

- posiadają lub tworzą na czas obowiązywania umowy co najmniej jedna placówkę na terenie 

Warszawy, realizującą sprzedaż biletów lotniczych. Placówka ta musi posiadać podłączenie do 

Internetu i musi być otwarta co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. od 

09.00 do 18.00, 

- dysponują (lub mają możliwość uruchomienia i będą dysponować w czasie realizacji 

zamówienia) serwisem telefonicznym i internetowym czynnym co najmniej 5 dni (od 

poniedziałku do piątku) w tygodniu w godz. od 08.00 do 20.00 umożliwiającym dokonanie zmian 

w rezerwacji lub rezerwacji poza godzinami otwarcia biura, 

- będzie dysponował co najmniej trzema kasjerami (pracownikami) z co najmniej 5 letnim 

doświadczeniem (każdy) w pracy kasjera lotniczego. 

d) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia, w szczególności 

posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 250 000,00 PLN (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których brak jest 

podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 

albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 

chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 

67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub 

w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 

ofertą; 
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3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania; 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 , z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym 

samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia 

wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które 

mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz 

naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich 

naprawienia. 

Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z 

formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca 

spełnił.  

  Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert 

na wezwanie Zamawiającego, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania.  

  Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, po wezwaniu Zamawiającego do 

uzupełnienia dokumentów,  skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

 Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz zasadami ustawy, co do sposobu jej przygotowania oraz 

warunków realizacji zamówienia.  

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 ust. 1) wszyscy 

Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych (na formularzu określonym w zał. nr 2 do SIWZ), 

2) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami) 

lub o przynależności do grupy kapitałowej wraz z wykazem podmiotów należących 

do tej samej grupy kapitałowej (na formularzu określonym w zał. nr 4 do 

SIWZ), 

3) wykaz wykonanych (lub wykonywanych) umów w okresie ostatnich trzech lat 

przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, (wg załącznika nr 5 do SIWZ) na wartość 800 000,00 

PLN w stosunku rocznym wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały 

wykonane należycie (Wykonawca musi wykazać co najmniej trzy usługi), 
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4) wykaz placówek (w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ), 

5) wykaz co najmniej trzech pracowników (kasjerów) z minimum pięcioletnim 

doświadczeniem w pracy kasjera lotniczego (wg załącznika nr 7 do SIWZ) oraz 

kserokopii umów o pracę bądź zlecenie (należy określić wymiar etatu, zakres 

realizowanych czynności) osób wykonujących pracę kasjera lotniczego związane z 

realizacją zamówienia, 

6) dokument potwierdzający przynależność do IATA lub ważną akredytację IATA, 

7) opłaconą polisa, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN. 

b) Na potwierdzenie spełnienia warunków (braku podstaw do wykluczenia) określonych 

w pkt 5 ust. 2) wszyscy Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty 

i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu 

określonym w zał. nr 3 do SIWZ); 
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 

2b ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 Wykonawca załącza do oferty analogiczny dokument dotyczący 

podmiotu udostepniającego. 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; 

7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawionej nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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c) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 ust. 1) Wykonawcy, 

którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

przedłożyć muszą  następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) dokumenty i oświadczenia określone w 6 ust. a) SIWZ; 

d) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5 ust. 2) Wykonawcy, 

którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

przedłożyć muszą  następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) oświadczenie pisemne o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania 

określonych w art. 24 ust. 1 ustawy (na formularzu określonym w zał. nr 3 do 

SIWZ); 

2) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono jego upadłości; 

3) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, 

opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu 

ubiegania się o zamówienie; 

5) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 

Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia dostarcza się w oryginale lub 

kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku nie złożenia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy, 

Zamawiający może udostępnić ofertę wraz z załącznikami zainteresowanym 

Wykonawcom. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku 

polskim zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy. W związku z powyższym wszystkie 

składane przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w 

języku polskim lub przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z 

oryginałem. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń i dokumentów - w niniejszym postępowaniu oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują w formie 

pisemnej, przy pomocy faksu i drogą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłoczne potwierdza fakt ich otrzymania.  

7.1 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 

 w sprawach merytorycznych - Jacek SŁUPSKI – Sekretarz Generalny Polskiego 

Związku Szermierczego 22 827 28 25,  

 w sprawach proceduralnych – Jerzy PODRUCKI. 

8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach określonych 

w SIWZ w wysokości 15 000,00 PLN. 

10.1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
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10.2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. 

10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu – przelewem na konto Polskiego Związku Szermierczego:  

63 1440 1387 0000 0000 1311 9813 

b) w poręczeniach bankowych, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9.11.200r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
 

Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający uznaje jeśli znajdzie się na jego koncie przed 

terminem składania ofert, a wnoszone w formie wymienionej w pkt. od b do e, należy złożyć 

w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy  

ul. Grójecka 65a (przed upływem terminu składania ofert). 

 

Poręczenie gwarancyjne lub inne dokumenty stanowiące formę wadium winno zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 

wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek 

zastrzeżeń ze strony gwaranta.  
 

10.4. Zwrot wadium - następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1-2 ustawy z dnia 

29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

10.5. Zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

 

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona, w określony powyżej sposób, 

wadium zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 

9. Termin związania ofertą 

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

10. Opis sposobu przygotowania ofert 

10.1 Ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem czytelnym, zgodnie  

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

10.2 W skład oferty wchodzą dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ. 

10.3 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 

wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

10.4 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, 

należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

10.5 Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
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10.6 W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty załączył kopię jakiegoś dokumentu, 

kopia ta musi być poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 

uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

10.7 Wszystkie strony oferty w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym powinny być spięte 

lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

10.8 Poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 

osoby/osób uprawnionych do podpisywania oferty. 

10.9 Cenę ofertową należy podać cyfrowo i słownie. 

10.10 Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne 

powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed terminem składania ofert.  

10.11 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.12 W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

PZP Wykonawca załącza do oferty dokument regulujący sposób korzystania z zasobów innego 

podmiotu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy. Dokument ten musi być dołączony w formie 

oryginału, oraz opisywać zakres udostępnionych zasobów, sposób wykorzystania zasobów, 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, a także zakres i okres 

udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

10.13 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca składający ofertę zastrzega, że nie mogą być one udostępnione  

i opatrzył je klauzulą „Nie udostępniać” oraz załączył jako odrębną, zapakowaną część oferty.  

10.14 Kilku Wykonawców może wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy oraz składają 

dokumenty wymienione w pkt. 6a i 6b SIWZ dla każdego partnera z osobna.  

Uwaga:  Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych 

formularzy, a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o 

szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości 

oferty. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

11.1 Składanie ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Polskiego Związku Szermierczego  

ul. Grójecka 65a Ip, 02-094 Warszawa, do dnia 24.11.2015 r. do godz. 15.45.  

Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach 

zaadresowanych do Zamawiającego na adres: 

Polski Związek Szermierczy 

02-094 Warszawa ul. Grójecka 65a I p. 

Koperta musi być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz posiadać 

oznaczenie „Oferta na świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w 

klasie ekonomicznej” oraz informację: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dn. 

24.11.2015 r. do godziny 16.15”. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

Oferty w kopertach naruszonych lub niezamkniętych, będą traktowane jako odtajnione i 

nie zostaną przyjęte. 
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Konsekwencje otwarcia kopert z ofertami przed terminem otwarcia ofert, będące 

wynikiem błędnego oznaczenia lub braku oznaczenia kopert, ponosi Wykonawca. 

11.2 Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2015 r. o godz. 16.15 w siedzibie Polskiego Związku 

Szermierczego ul. Grójeckiej 65a I p. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

 Wykonawca określi: 

12.1 cenę transakcyjną netto za świadczenie usług w zakresie świadczenie usług w zakresie 

optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej (rezerwacji, wystawiania, 

sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych oraz wszystkich kosztów związanych z 

realizacja zamówienia - w szczególności: przypominania o zbliżających się terminach wykupu 

biletów, pomocy wyboru wariantów połączenia, zorganizowania i zabezpieczenia 

kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami 

lokalnymi i krajów docelowych, dotyczących wszelkiego rodzaju opłat – np. lotniskowych, 

podatków), w tym marże i upusty, a także podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek 

akcyzowy. wyżej wymienione wartości podane w formularzu oferty wykorzystane zostaną 

jedynie do porównania złożonych ofert i nie będą podstawa do ustalenia wartości 

poszczególnych zleceń (z zastrzeżeniem wysokości opłat transakcyjnych, których wysokość w 

trakcie trwania umowy nie może być wyższa od najwyższej wysokości opłaty transakcyjnej 

zaproponowanej w ofercie przez danego Wykonawcę), 

12.2 stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

12.3 Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 

12.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12.5 Cena brutto oferty stanowi sumę kosztu biletu i kosztu obsługi transakcyjnej brutto. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 

13.1 Cena brutto (Koszt brutto wszystkich biletów ogółem+ Koszt brutto obsługi zakupu wszystkich 

biletów ogółem) - waga 90% oraz doświadczenie personelu (ilość kasjerów lotniczych 

zaangażowanych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i ich doświadczenie) – waga 10%. 

13.2 Sposób dokonania oceny oferty: 

13.2.1 Ocena kryterium ceny będzie dokonywana wg wzoru na podstawie załącznika nr 8 do SIWZ: 

  C = (CMIN : CBAD) x 90 

w tym: 

C  – wartość punktowa oceny oferty wg kryterium cena 

CMIN  – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert  

CBAD – cena brutto oferty badanej 

13.2.2 Ocena kryterium doświadczenia  personelu dokonywana będzie na podstawie oświadczenia (zał. 

Nr 7 do SIWZ) o ilości zatrudnionych kasjerów lotniczych z przynajmniej pięcioletnim 

doświadczeniem: 

 do 2 – 0 punktów 

 3 – 2 punkty; 

 4 do 5 – 4 punkty; 
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 6 do 7 – 6 punkty; 

 8 do 9 – 8 punktów; 

 powyżej 9 – 10 punktów. 

13.3 Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która w sumie uzyska największą liczbę punktów (C) 

spośród ofert nieodrzuconych (max. ocena punktowa: C = 100 pkt). 

14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1 Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada zasadom określonym 

w Prawie zamówień publicznych, spełnią warunki określone w SIWZ, jest najkorzystniejszą 

ofertą z punktu widzenia przyjętego kryterium w niniejszym postępowaniu. 

14.2 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie lub będzie wymagał by 

Wykonawca, w terminie 5 dni od przesłania umowy w formie elektronicznej, dostarczył ją (na 

koszt własny) w dwóch egzemplarzach (podpisanych) do siedziby Zamawiającego.  

14.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.4 Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający opublikuje ogłoszenie o udzieleniu 

zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej po wcześniejszym przekazaniu do 

Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

16. Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

Wszelkie informacje o środkach ochrony prawnej znajdują się w dziale VI, art. 179 – 198g 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. Informacje dotyczące ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.  

19. Informacje dotyczące zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Informacje dotyczące zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 

21. Informacje dotyczące ofert wariantowych 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzszerm.pl 

Adres poczty elektronicznej:  j.slupski@pzszerm.pl.   

http://www.pzszerm.pl/
http://www.pzszerm.pl/
mailto:j.slupski@pzszerm.pl


   Polski Związek Szermierczy 

www.pzszerm.pl  

 
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcom, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach 

obcych.  

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między zamawiającym i 

wykonawcą będą prowadzone w walucie krajowej (PLN). 

24. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.  

25. Inne informacje. 

a) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

przygotowuje ofertę i składa ofertę na własny koszt; 

b) Zamawiający nie określa żadnych wymagań związanych z realizacją zamówienia, 

o których mowa w art. 29 ust. 4; 

c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą 

zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część 

zamówienia podwykonawcom. Ponadto w przypadku gdy przedmiot zamówienia 

będzie realizowany we współpracy z innym Wykonawcą powinien on posiadać 

umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie określającą 

jednoznacznie sposób reprezentowania wspólników.  

d) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 

e) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 

dokumentów przetargowych.  

f) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy 

ustawy  Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

Załącznikami do SIWZ są: 

 Wzór formularza ofertowego, załącznik nr 1, 

 Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 , 

załącznik nr 2, 

 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 3, 
 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z wykazem podmiotów 

należących do tej grupy lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, załącznik nr 

4, 

 Wykaz usług, załącznik nr 5, 

 Wzór umowy, załącznik nr 6, 

 Wykaz osób, załącznik nr 7, 

 Zakres przedmiotu zamówienia, załącznik nr 8. 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 
pełna nazwa Wykonawcy 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

adres siedziby Wykonawcy  

....................................................................................... 

....................................................................................... 

Nr NIP ........................................................................... 

Regon  ........................................................................... 

nr telefonu ..................................................................... 

nr telefaxu  .................................................................... 

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

 

Zamawiający:     Polski Związek Szermierczy   

Adres:       ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa 

 

OFERTA 
 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia …………………. na 

świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie 

ekonomicznej, nr sprawy 01/2015, oferujemy wykonanie zamówienia  w pełnym zakresie 

ujętym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach: 

1. Cena brutto oferty  (*)……….……………. zł. (słownie: …………………………….) 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 

do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Posiadamy (będziemy posiadali, utworzymy) placówki na terenie Warszawy, realizujące sprzedaż 

biletów lotniczych, których adresy przedstawiamy poniżej: 

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

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

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

4. Wybór oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził** do powstania obowiązku podatkowego po 

stronie Polskiego Związku Szermierczego w Warszawie.  

5. Wadium w kwocie…………………………zł. ( słownie zł…………….…………............ 

............................................................................................ zostało wpłacone / wniesione  

w dniu …………..2015 r., w formie………………………... 

6. Akceptujemy możliwość płatności regulowanych z zastosowaniem Rachunku Rozliczeń Podróży 

Służbowych (BTA) przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że pozostajemy związani przez siebie ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
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umowy na warunkach przedstawionych w tym wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Oświadczam, że (**): 

 

    a)  powierzymy wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w zakresie: 

___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      b) nie powierzymy zamówienia Podwykonawcom. 

10. Niniejsza ofertę składamy na …….kolejno ponumerowanych i parafowanych stronach. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4......................................................................................................................................... 

5......................................................................................................................................... 

6......................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

           …….................        ………..                           .................................................................          
             (miejscowość)                  (data)                                pieczątka i podpis osoby /osób/ upoważnionej 

 

 
(*)przenieść z załącznika nr 8 do SIWZ – sumując ceny biletów wszystkich destynacji 
(**) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 

 

 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................... 

 

Adres wykonawcy  ...................................................................................................................... 

 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

,,Świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej”, 

nr sprawy 01/2015” 

ja (my), niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, którego nazwa jest 

wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie (upoważnienie stanowi załącznik do oferty) lub 

wpisany (wskazany) w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Wykonawcy oświadczam (oświadczamy), 

iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:  

 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

 posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

 dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 ....................................................... 
/data, podpis i pieczęć Wykonawcy  lub uprawnionej osoby działającej w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie  

art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) 

 

 

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................... 

 

Adres wykonawcy  ...................................................................................................................... 

 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

,,Świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej”, 

nr sprawy 01/2015” 

ja (my), niżej podpisany (podpisani), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, którego nazwa jest 

wskazana w nagłówku, jako upoważniony na piśmie (upoważnienie stanowi załącznik do oferty) lub 

wpisany (wskazany) w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Wykonawcy oświadczam (oświadczamy), iż nie 

podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 

 

art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  

2)  wykonawców,  w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, 

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego;  

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

4)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

 

5)  spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

6)  spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
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inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku.   

 ....................................................... 
/data, podpis i pieczęć Wykonawcy lub uprawnionej osoby działającej w imieniu Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

……………………………………… 

(pieczątka firmowa Wykonawcy) 
OŚWIADCZENIE 

o przynależności do grupy kapitałowej 

 

Nazwa Wykonawcy   ....................................................................... 
 

Adres Wykonawcy   ........................................................................ 

 

Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie 

z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa: 

1. ………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………….. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ...................................... 

 

................................................................................................................................................................. 
 

................................................................................................................................................................. 

 

Oświadczamy, że: 

 

1. nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów (Dz.U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami);* 

2. należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U. Nr 50 z 2007r, poz. 331 ze zmianami), do której należą także podmioty (podać nazwy i adresy 

wszystkich podmiotów):* 

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

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

___________________  ________________  ________________________ 

 miejscowość    data   podpis Wykonawcy lub osoby 

                   upoważnionej 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

……..……….…………………………… 

/ Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
/ Pieczęć wykonawcy/ 

 

 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT1 

(jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykaz usług wykonanych w tym okresie) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

,,Świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej”, 

nr sprawy 01/2015” przedstawiam następujący wykaz 

 
Lp. Rodzaj 

zamówienia 

Nazwa i adres zamawiającego, 

na rzecz którego realizowano 

zamówienie  

Wartość 

zamówienia 

Data realizacji 

początek/koniec 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

 

Oświadczam, że powyższe usługi zostały wykonane (są wykonywane) z należytą starannością. 

 

 

 

 

 

……….…………………………… 
/ Miejscowość, data i podpis Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane należycie 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

(wzór umowy) 

 
UMOWA NR ……………….. 

o zamówienie publiczne 

 

W dniu .............................. w Warszawie, pomiędzy: 

 
1. Polskim Związkiem Szermierczym z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez:  

 

Sekretarza Generalnego – Jacka SŁUPSKIEGO 

Głównego Księgowego – Annę LEWANDOWSKĄ 

 zwanego w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,  

a 

2. Firmą ………………………………………. z siedzibą w Warszawie przy 

……………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla ........................... w .......................................... Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………….. NIP 

……………………………..,  

reprezentowaną przez: 

 

................................................................................................................. 

 

................................................................................................................. 

     zwanym w dalszej części umowy: „Wykonawcą”, 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy 01/2015) 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze 

zm.) została zawarta umowa następującej treści. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenie usług w zakresie 

optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej wraz z ich dostarczeniem 

bez dodatkowych opłat do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym  

z Zamawiającym na warunkach określonych w niniejszej umowie i SIWZ oraz ze złożoną  

w postępowaniu ofertą. 

2. Na podstawie złożonych przez Zamawiającego zapotrzebowań Wykonawca: 

1) zachować najwyższą staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, 

2) stosować minimalne ceny dostępne w danym terminie na danej trasie z zachowaniem 

uczciwości handlowej, 

3) realizować zamówienia na bilety lotnicze, w pierwszej kolejności proponując sprzedaż w 

ramach taryf poufnych, promocji oraz innych zniżek oferowanych przez przewoźnika, 

dostarczać zamówione bilety oraz inne dokumenty konieczne do realizacji podróży pod 

wskazany przez Zamawiającego adres na terenie Warszawy, 

4) zapewnić przyjmowanie zleceń od pracowników Zamawiającego od 08.00 – 20.00 przez co 

najmniej w dni robocze i we wszystkie soboty nie będące dniami świątecznymi przez co 
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najmniej 4 godziny. Przez dni robocze, zwane dalej dniami, rozumie się dni od poniedziałku 

do piątku włącznie, z wyłączeniem świąt państwowych, 

5) zapewnić możliwość natychmiastowego kontaktowania się za pomocą telefonu, faksu i poczty 

elektronicznej – poprzez posiadanie co najmniej 2 odrębnych (dostępnych równocześnie) linii 

telefonicznych do kas lotniczych i kolejowych w cenie taryfy miejskiej, 

6) oferować możliwość anulowania biletów lotniczych przed terminem wylotu bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

7) oferować dokonywanie zmian w rezerwacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego, 

8) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o braku możliwości realizacji całości lub części 

usługi (zgłoszenia), wraz z uzasadnieniem, 

9) poinformuje Zamawiającego o konieczności wystawienia (sprzedaży) biletów w związku z 

upływającym terminem rezerwacji. 

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do kupna biletu w innym biurze podróży, u przewoźnika w 

sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet, do zmiany standardu usług przy wyborze 

połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu. 

§ 2 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotowej umowy zobowiązuje się zatrudniać minimum 

…… kasjerów lotniczych (ilość wynikająca ze złożonej oferty – zał. 7 do SIWZ) w celu 

realizacji umowy. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 będą zatrudniane, co najmniej do końca jego realizacji. 

3. W przypadku ustania zatrudnienia (np. rozwiązania stosunku pracy przez zatrudniona osobę, o 

której mowa w ust. 1 lub przez pracodawcę) jednej lub więcej osób, o których mowa w ust. 1 

w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce 

zatrudnić w terminie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, o których mowa w ust. 

1. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu 

umowy o pracę osób zatrudnionych, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz dokumenty 

potwierdzające odprowadzanie składek przez właściwy organ ZUS. 

5. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ust. 1 i 3 

zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji 

umowy. 

§ 3 

Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie w okresie od 01.01.2016 r. do dnia 31 

grudnia 2016 r. lub do wyczerpania kwoty przedmiotu zamówienia nie przekraczającej 

…………. PLN brutto, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5. 

§ 4 

Strony ustalają, że: 

1) zamówienia dotyczące wystawienia (sprzedaży) i warunków dostarczania biletów, 

a także wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3 Zamawiający będzie kierował 

do Wykonawcy wyłącznie droga faksową lub pocztą elektroniczną przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego wymieniona w § 9 pkt.   2. 
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2) na życzenie jednej ze stron, druga strona zobowiązana jest potwierdzić uzgodnienia 

lub swoje stanowisko drogą faksową lub pocztą elektroniczną; 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu biletów na przeloty ,,tanimi liniami lotniczymi”. 

Zakup realizowany będzie na podstawie zleceń Zamawiającego. Wykonawca będzie 

zobowiązany przedstawić dwa warianty zakupu biletu: 

- standardowego (np. liniami lotniczymi LOT, KLM, Lufthansa, American Airlines itp.), 

- ,,tanimi liniami lotniczymi”. 

Zamawiający zapewnia sobie prawo dokonania wyboru wariantu połączenia ze względu na 

charakter i celowość wykonywanych zadań. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką organizację 

trasy podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osób 

podróżujących; 

5) wszystkie dane zawarte w bilecie elektronicznym dostarczonym przez 

Wykonawcę Zamawiającemu będą identyfikowane z odpowiednimi danymi 

przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie rezerwacyjnym 

Przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS), 

użytkowanego przez Wykonawcę; 

6) zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian biletu elektronicznego 

wygenerowanego za pośrednictwem GDS; 

7) bilety elektroniczne są przekazywane na adres poczty elektronicznej określonej 

przez Zamawiającego bezpośrednio z terminala GDS użytkowanego przez 

Wykonawcę (niedopuszczalne jest przekierowywanie tych biletów 

z adresów/skrzynek poczty elektronicznej Wykonawcy); 

8) Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania swoimi zleceniami 

kwoty, na którą zawarta zostanie umowa, w okresie obowiązywania umowy; 

9) Zamawiający deklaruje się do składania zleceń w terminie możliwie najdłuższym przed 

mającą się odbyć podróżą, pozwalającym na stosowanie najbardziej korzystnych stawek. 

§ 5 

1. Łączna wartość wykonania usługi objętej zamówieniem nie może przekroczyć kwoty ….. zł 

(słownie: ……………..) + należny podatek VAT w wysokości wynikającej  

z przepisów obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego. 

2. Strony ustalają, że realne cena sprzedaży biletu obejmować będzie sumę kwot wynikającą z ceny 

taryfowej przelotu, opłat lotniskowych i kosztów zakupu, w tym opłaty transakcyjnej i innych 

kosztów własnych. 

3. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 1 nie obejmują kosztów związanych z nabyciem przez 

Zamawiającego dodatkowego ubezpieczenia na czas trwania podróży. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić taryfy 

przewoźników. 

§ 6 

1. Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej. 

2. Za dostarczone bilety Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność obliczoną zgodnie z § 5, na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

3. Należność o której mowa w ust. 2 zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania od 

Zamawiającego. 

4. Za dotrzymanie terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 3, uważa się obciążenie rachunku 

Zamawiającego. 
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5. Należność za cenę biletu i opłatę transakcyjną za wystawienie biletu zostaną uregulowane z 

zastosowaniem Rachunku Rozliczeń Podróży Służbowych (BTA). 

§ 7 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego okresu (ze 

skutkiem na ostatni dzień miesiąca) wypowiedzenia na piśmie , bez podawania przyczyn. 

2. Umowa zostanie rozwiązana w każdym czasie, jeżeli zaistnieją przesłanki § 8 ust. 5. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 8 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do 

oceny należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 2 dni od dnia zaistnienia, w formie pisemnej, o wszelkich istotnych okolicznościach, 

które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

3. W razie niedostarczenia przez Wykonawcę biletu w terminie określonym w zamówieniu, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny biletu, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. W razie nie wysłania biletu określonego w zamówieniu, skutkującego niemożliwością wylotu w 

planowanym terminie, Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z tym biletem lotniczym. 

5. Umowa zostanie rozwiązana w każdym czasie, jeżeli Zamawiający, zamawiając kolejny bilet, 

przekroczyłby w okresie umownym kwotę (wartość środków finansowych, jakie Zamawiający 

przeznaczył na realizację zamówienia) ………………………….. zł (słownie: …… 

..……………………).  

6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia deklarowanej przez Wykonawcę liczby 

osób zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ lub braku przedstawienia przez Wykonawcę na żądanie 

Zamawiającego umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł . Kara będzie naliczana za każdy 

miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9 

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją umowy sprawuje ……………………... tel. 

…………………………, e-mail …………………………………………………….. . 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy sprawuje …………………………. tel. 

…………………………, e-mail …………………………………………………….. . 

3. Strona dokonująca zmiany osoby nadzorującej realizację umowy niezwłocznie powiadomi drugą 

Stronę o takiej zmianie na piśmie, podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby nowo 

wyznaczonej. Zmiana osoby nadzorującej nie wymaga sporządzenia aneksu. 

§ 1 0  

Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Zamawiającego powstałe  

w wyniku nie zrealizowania usługi z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. 

działania sił wyższych, przewoźnika, wojny, strajku itp). 
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§ 1 1  

Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie 

zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie wynika 

to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji. 

§ 1 2  

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem § 9  u s t .  

2 . 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

§ 1 3  

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93, ze zm.)  

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r., poz. 907 

ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696, ze 

zm.). 

2. W przypadku zmian organizacyjno – prawych, występujących po stronie Zamawiającego w 

miejsce praw i obowiązków Zamawiającego występuje jego następca prawny. 

§ 1 4  

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny dla m. st. 

Warszawy. 

§ 1 5  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
/ Pieczęć wykonawcy/ 

 

WYKAZ OSÓB 

(zgodnie z pkt 6a pkt 5 SIWZ – wykaz co najmniej trzech pracowników (kasjerów)  

z minimum pięcioletnim doświadczeniem w pracy kasjera lotniczego) 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 

,,Świadczenie usług w zakresie optymalizacji zakupu biletów lotniczych w klasie ekonomicznej”, 

nr sprawy 01/2015” przedstawiam następujący wykaz 

 

 

Lp. Nazwisko i imię Lata 

doświadczenia 
Forma zatrudnienia  

    

    

    

    
    

    

    

    

    

 

………………………………………………………………………………………………… 
(oświadczam, że powyższe dane są zgodne z rzeczywistością, a kwalifikacje pracowników odpowiadają 

wymaganiom Zamawiającego stawianym w SIWZ ) 

 
PODPISANO 

 

……….......................................... 
/ Miejscowość, data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Polski Związek Szermierczy prosi o podanie cen za wystawienie jednego biletu lotniczego dla 

poniższych destynacji: 

Warszawa – Buenos Aires – Warszawa  

Wylot 10.02.2016r. powrót 15.02.2016r.  

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Johannesburg – Warszawa 

Wylot: 18.05.2016r. powrót 23.05.2016r.  

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Paryż – Warszawa 

Wylot: 19.05.2016r. powrót 23.05.2016r. 

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Vancouver – Warszawa 

Wylot: 10.02.2016r. powrót 15.02.2016r. 

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Hawana – Warszawa 

Wylot: 09.03.2016r. powrót: 13.03.2016r.   

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Algier – Warszawa  

Wylot 03.02.2016r. powrót 08.02.2016r.  

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

Warszawa – St. Petersburg – Warszawa 

Wylot: 12.05.2016r. powrót 16.05.2016r.  

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 
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Warszawa – Bonn – Warszawa 

Wylot: 04.02.2016r. powrót 08.02.2016r. 

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Seul – Warszawa 

Wylot: 22.03.2016r. powrót 27.03.2016r. 

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Pekin – Warszawa 

Wylot: 11.05.2016r. powrót: 16.05.2016r.   

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Moskwa – Warszawa 

Wylot: 27.05.2016r. powrót: 30.05.2016r.   

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

Warszawa – Madryt – Warszawa 

Wylot: 12.05.2016r. powrót: 16.05.2016r.   

Cena brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego /PLN/ 

Cena brutto jednego biletu lotniczego /PL/ 

  

 

 

Zamawiający planuje wysłać w każdej destynacji około trzech zawodników. Ilość biletów może ulec 

zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od ilości przydzielonych środków finansowych. 

 

*cenę brutto przenieść do formularza ofertowego w pkt 1 

Załącznik 8 do SIWZ wraz z rezerwacjami winien być wypełniony przez Wykonawcę 

i załączony do oferty. 

 

BARDZO WAŻNE!!! 

Zamawiający informuje potencjalnego Wykonawcę w dniach 20-29.10.2015 r. o w/w potrzebach 

w zakresie zakupu biletów lotniczych. Do przeliczeń lub przewalutowań należy przyjąć, kurs 

NBP z dnia 27.10.2015 r. 

http://www.pzszerm.pl/


   Polski Związek Szermierczy 

www.pzszerm.pl  

 
Do oferty załączyć należy oryginalne wydruki, z systemu rezerwacyjnego Przewoźnika 

dokonane za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji, w/w zapotrzebowań 

realizowanych w dacie i godzinie wskazanej przez Wykonawcę tzn. że Zamawiający wymagał 

będzie rezerwacji dla wyżej określonej ilości osób na każdej trasie. 

Zamawiający informuje, że załącznik nr 8 do SIWZ będzie stanowił podstawę do przeliczenia i 

porównania ofert. Rezerwacje, o które prosi Polski Związek  Szermierczy są rezerwacjami 

realnymi. Cenę brutto wszystkich w/w rezerwacji (cena biletu lotniczego i opłaty transakcyjnej) 

Wykonawca zamieszcza w załączniku nr 1 do SIWZ (formularzu ofertowym) w pkt 1.  

Do formularza ofertowego w pkt. 1 należy przenieść kwotę brutto po zsumowaniu wartości brutto 

wszystkich biletów w zakresie destynacji X należy podać cenę brutto za wystawienie jednego biletu 

lotniczego oraz cenę brutto jednego biletu lotniczego, a następnie pomnożyć przez ilość osób 

proponowanych do uczestnictwa w zawodach. Następnie należy zsumować wartość wszystkich 

destynacji zawartych w załączniku 8, a otrzymany wynik przenieść do formularza ofertowego w pkt 1.  

,,Wykonawcy  zobowiązani będą dostarczyć bilety na podanych w załączniku nr 8 do SIWZ 

trasach i w określonych terminach po cenach nie wyższych niż zaproponowane w swoich 

ofertach. Powyższy zapis dotyczy tylko i wyłącznie destynacji zamieszczonych w załączniku nr 8 

do SIWZ.” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie tych cen zostanie wybrana oferta 

najkorzystniejsza. Wykonawca, którego oferta zostanie uznane za najkorzystniejszą będzie 

realizowały potrzeby Polskiego Związku Szermierczego w zakresie zakupu biletów lotniczych 

zgodnie z zapisami umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).  

Ponadto Zamawiający wymaga podania do oferty na formularzu załącznika nr 8 do SIWZ cen 

jednostkowych biletów lotniczych brutto oraz ceny jednostkowej opłaty transakcyjnej brutto za 

obsługę każdego z w/w zapotrzebowań (Buenos Aires, Johannesburg, Paryż, Vancouver,  

Hawana, Algier, St. Petersburg, Bonn, Seul, Pekin, Moskwa i Madryt). 

Zamawiający informuje, że każdy zawodnik będzie posiadał bagaż o gabarytach opisanych 

poniżej: 

- długość bagażu  min. 140 cm; 

- szerokość bagażu  min. 40 cm; 

- wysokość bagażu min. 30 cm. 
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