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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18
Warszawa
00-716
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Tkacz
E-mail: przetargi@camk.edu.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.camk.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.camk.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
ul. Bartycka 18
Warszawa
00-716
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Tkacz
E-mail: przetargi@camk.edu.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.camk.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut naukowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN

mailto:przetargi@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl
www.camk.edu.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
mailto:przetargi@camk.edu.pl
www.camk.edu.pl
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Numer referencyjny: DSK-251-1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
63512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych polegających na: rezerwacji,
sprzedaży oraz dostarczaniu biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz rezerwacji hoteli ,
a także zapewnienie oraz pośrednictwa w dokonywaniu reklamacji tych usług.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzedaży biletów lotniczych polegających na: rezerwacji,
sprzedaży oraz dostarczaniu biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej oraz rezerwacji hoteli ,
a także zapewnienie oraz pośrednictwa w dokonywaniu reklamacji tych usług.
2. Zamówienie dotyczy połączeń lotniczych na terenie Polski, Unii Europejskiej, do innych krajów europejskich
oraz na trasach międzykontynentalnych. Jako miejsce wylotu i przylotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej po
zakończeniu wizyty ustala się Warszawę lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce.
3. Dla orientacji odnośnie zakresu rzeczowego zamówienia, tj. ilości zamawianych biletów Zamawiający
informuje, że w okresie 12 miesięcy zrealizowano na jego potrzeby zakupy zagranicznych biletów lotniczych.
Zamawiano bilety na następujących kierunkach i ilościach: Europa – 308 szt., USA – 30 szt., Ameryka Płn/Płd.
(z wyłączeniem USA) – 46szt., inne kierunki – 19 szt.
4. Przewidywane połączenia lotnicze to m.in.: Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Kanada, USA, Hiszpania,
Włochy, Szwajcaria, Francja; Chile, Japonia

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na
kwotę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje, co najmniej 2 (słownie: dwie) usługi
polegające na sprzedaży biletów lotniczych o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych) brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż usługi wskazane w zdaniu
poprzedzającym zostały zrealizowane należycie na podstawie załączonych dowodów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/03/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/03/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
ul .Bartycka 18 Warszawa (siedziba Zamawiającego)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/02/2019
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