KGHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

Zapytanie ofertowe nr DA/19/10/2021
Wrocław,

dnia 29.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe

„Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa wizowego, rezerwacji, zakupu
i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych autokarowych, promowych, rezerwacji
hotelowych, na krajowe i zagraniczne podróże służbowe"

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

REGON: 930093846
NIP:8960001770
Tel. +48 71 78 12 201
Fax +48 71 34 43 536
kghmcuprum.com
kghm@kghmcugrum.com

li.

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:
Alicja Niedziela
e-mail: Alicja.Niedziela@kghmcugrum.com
Tel. 71 78 12 381, kom. 785-991-647
Osoba do kontaktów merytorycznych:
Elektra Charalambidu
e-mail: Elektra.Charalambidu@kghmcugrum.com

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dokonywanie rezerwacji, sprzedaż i obsługa posprzedażowa związana z biletami lotniczymi
przewoźników regularnych oraz nisko-kosztowych;
b) Dokonywanie rezerwacji, opłacanie oraz obsługa posprzedażowa akomodacji hotelowych oraz
noclegowych;
c) Dokonywanie
rezerwacji,
opłacanie
oraz
obsługa
posprzedażowa
wynajmów
samochodowych;
d) Dokonywanie zakupu i obsługa posprzedażowa biletów kolejowych, autokarowych,
promowych;
e) Świadczenie usług wizowych wraz z obsługą całego procesu wizowego.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia
poz. 1129.).
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Szczegółowy

1.

zakres przedmiotu zamówienia:

a) wyszukanie
i dokonanie rezerwacji
połączeń
lotniczych w ruchu
krajowym
i zagranicznym z podaniem co najmniej trzech wariantów danego połączenia, uwzględniając
najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje z podaniem informacji długości trasy i czasu
podróży. W wyjątkowych sytuacjach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie
możliwe podanie trzech wariantów, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
dwóch, a w razie niemożliwości przedstawienia dwóch, jednego wariantu danego połączenia;
b) dokonywanie rezerwacji, opłacanie oraz obsługa posprzedażowa akomodacji hotelowych oraz
noclegowych;
c) informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin i innych warunków dotyczących
zamówionych biletów oraz rezerwacji hotelowych;
d) zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych;
e) zmiany/przepisania na bilecie nazwiska pracownika, dla którego zamawiany był bilet lotniczy
oraz ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu, zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy (lub zgodnie z wcześniej
zarezerwowanymi i wykupionymi biletami przez Zamawiającego);
f) na prośbę Zamawiającego (w imieniu pracownika którego dotyczy wyjazd), odprawy on-line
będą wykonywane przez biuro obsługujące zakup biletu;
g) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wsparcie i pomoc oraz monitorowanie
w zakresie składania ewentualnych odwołań i reklamacji do sprzedawców usług.
Do ważnych

2.

a)
b)
c)

zadań

Wykonawcy

będzie należało:

zapewnienie bezkolizyjnej realizacji wieloetapowych połączeń zagranicznych i krajowych oraz
możliwość ich łączenia;
zapewnienie dostępności całodobowej kasjerów - w razie zmiany trasy lotu, rezerwacji
hotelowej itp.;
udzielenie odpowiedzi Zamawiającemu na zapytanie drogą mailową w terminie do 2 godzin od
zgłoszenia. Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie dokonane w godzinach pracy
Zamawiającego;

d)

e)
f)

oferowanie najkorzystniejszych możliwych cen, wynikających z taryf korporacyjnych,
negocjowanych oraz ukrytych w zakresie używanych przez Wykonawcę systemów
rezerwacyjnych;
sporządzanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego cyklicznych raportów sprzedażowych;
w przypadku losowego przedłużenia czasu podróży, odwołania rejsu itp. Wykonawca
gwarantuje, bez naliczania dodatkowych kosztów obsługi, pomoc organizacyjną dla
pracowników Zamawiającego związaną z bezgotówkowym uzyskaniem noclegu, zmianą biletu
lotniczego itp.
UWAGI:

Zamawiający planuje zrealizować około 60 wyjazdów krajowych i zagranicznych rocznie, przy
czym ok. 85% dotyczyć będzie podróży na trasach krajowych i europejskich, a pozostałe 15%
na trasach pozaeuropejskich. Liczba lotów, noclegów i proporcje wyliczenia mogą ulec
zmianie i są jedynie wartością orientacyjną.
../ Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów, rezerwacji hotelowych
oferowanych przez Wykonawcę z cenami oferowanymi przez inne biura lub przez hotele,
przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet. Jeżeli w wyniku weryfikacji
okaże się, że oferowana przez Wykonawcę cena nie jest najniższa, Zamawiający może wtedy
nie skorzystać z oferty Wykonawcy.

../

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
poz. 1129.).
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Ili.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:

umowa maksymalnie na 2 lata z
okresem wypowiedzenia

jednomiesięcznym

IV.

ZAWARTOŚC OFERTY

Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu ofertowym zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wymagany jest co najmniej
30-dniowy termin ważności oferty od wskazanego w przedmiotowym terminie otwarcia ofert.
Oferta powinna:
- zostać złożona na Formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania;
zostać
sporządzona
w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwałą
oraz czytelną techniką;
zawierać wycenę wszystkich kosztów związanych z realizacją zamow1enia, sporządzoną
w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, z uwzględnieniem
możliwości zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie jego treści;
- zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej
w imieniu Wykonawcy. Podpisy na ofercie muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je
składających, tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczęcią lub wpisaniem czytelnie
imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których
upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się by
Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo;
- zawierać oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne;
- zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
- zawierać Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz dołączone dokumenty
świadczące o doświadczeniu w usługach o minimalnej wartości 50.000 zł rocznie zgodnie
z przedmiotem zamówienia;
- zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia
nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji przez
Zamawiającego jest możliwe na podstawie ewidencji lub innego rejestru, do którego Zamawiający
ma dostęp drogą elektroniczną Ueśli dotyczy);
- zawierać ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 200.000 zł.

V.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty można składać w formie:
a) papierowej i podpisanej przez osobę/osoby upowazn1one do reprezentowania Wykonawcy.
Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w zaklejonej
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kopercie na adres biura Zamawiającego: KGHM CUPRUM sp. z o. o. - CBR, 53-659 Wrocław,
uf. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, pokój 603, VI piętro (biuro Zamawiającego czynne jest od pn. - pt.
w godzinach 8:00 - 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych).
Kopertę należy oznaczyć: Oferta na świadczenie usług w zakresie podróży służbowych,
NIE OTWIERAĆ PRZED: 08.11.2021 r. do godz. 23:59

b) elektronicznej, w postaci podpisanego skanu na adres: przetargi@kghmcuprum.com
E-mail, należy zatytułować: Oferta na świadczenie usług w zakresie podróży służbowych
Termin składania ofert: do 08.11.2021 r. do qodz.23:59
(decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego)

2. Oferty złożone po terminie nie

VI.
1.

będą

rozpatrywane.

KRYTERIUM OCENY OFERT
Zamawiający

wybierze najkorzystniejszą
w oparciu o ustalone poniżej kryteria.

ofertę,

która uzyska

najwyższą

liczbę

punktów,

2. Kryteria wyboru oferty:
a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami
prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym i nie zostały
odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów= 100%.
c) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami - cena 100%.
3. Dla potrzeb porównania i oceny ofert przyjmuje się, że na cenę oferty składa się suma:
d) opłat transakcyjnych netto za wystawienie biletu (w obie strony) - odpowiednio lotniczego (krajowego i zagranicznego),
kolejowego (krajowego i zagranicznego),
autokarowego (krajowego i zagranicznego),
prom (krajowy i zagraniczny),
wynajem samochodu (krajowy i zagraniczny),
e) opłat transakcyjnych netto za dokonanie rezerwacji noclegowej/hotelowej (w kraju
i za granicą),
f) opłaty transakcyjnej netto za pośrednictwo wizowe.
4.

Opłata

transakcyjna za wystawienie biletu zagranicznego obejmuje również lot krajowy, jeżeli taki
występuje na trasie docelowego połączenia zagranicznego oraz lot z międzylądowaniem.

5. Podane powyżej
zamówienia.

opłaty

transakcyjne netto

będą

stałe

przez okres realizacji przedmiotu

Opłaty

transakcyjne netto stanowią rzeczywisty koszt realizacji danej usługi i obejmują
w szczególności koszt rezerwacji i wystawienia biletu, kosz rezerwacji noclegu, dostawę biletu,
przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowanie wariantów połączeń,
zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11

poz. 1129.).

września

2019 r. Prawo

Zamówień

Publicznych (Dz. U. z 2021

4

KGHM CUPRUM
CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, koszty powtórzenia rezerwacji,
zmiany rezerwacji, zwrotu biletu, wymiany biletu, anulowania rezerwacji noclegu, reklamacji,
odprawy, doradztwo w zakresie programów lojalnościowych, administrowanie programami
lojalnościowymi oraz skompletowanie i odbiór dokumentacji niezbędnej do uzyskania wizy,
złożenia w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kompletu dokumentów niezbędnych do
uzyskania wizy, dostarczenie dokumentów wizowych do miejsca i w terminie wskazanym przez
Zamawiającego,
z wyłączeniem faktycznych „opłat wizowych" pobieranych przez
ambasady/konsulaty, a także wszelkie inne koszty związane z należytym wykonaniem usługi.
Opłata

transakcyjna netto nie obejmuje cen samych biletów, miejsc noclegowych czy opłat
wizowych .
Cena każdej opłaty musi być wyższa od O, wyrażona w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

lp.
1

2

3

4

podkryterium: wysokość
transakcyjnej za

opłaty

waga

sposób obliczenia punktacji

15%

PK1 =[CN1 I CR1 x 15%] x 100
PK1 - suma punktów w podkryterium 1
CN1 - najniższa opłata za wystawienie 1 biletu
lotniczego zagranicznego spośród ocenianych ofert
CR1 - opłata za wystawienie 1 biletu lotniczego
zagranicznego w ofercie badanej

15%

PK2 =[CN2 / CR2 x 15%] x 100
PK2 - suma punktów w pod kryterium 2
CN2 - najniższa opłata za wystawienie 1 biletu
lotniczego krajowego spośród ocenianych ofert
CR2 - opłata za wystawienie 1 biletu lotniczego
krajowego w ofercie badanej

5%

PK3 =[CN3 / CR3 x 5%] x 100
PK3 - suma punktów w podkryterium 3
CN3 - najniższa opłata za wystawienie 1 biletu
kolejowego zagranicznego spośród ocenianych ofert
CR3 - opłata za wystawienie 1 biletu kolejowego
zagranicznego w ofercie badanej

rwystawienie jednego biletu
lotniczego zagranicznego

rwystawienie jednego biletu
lotniczego krajowego

rwystawienie jednego biletu
kolejowego zagranicznego

rwystawienie jednego biletu
kolejowego krajowego
5%

5

rwystawienie jednego biletu
autokarowego zagranicznego

5%

PK4 =[CN4 / CR4 X 5%] X 100
PK4 - suma punktów w pod kryterium 4
CN4 - najniższa opłata za wystawienie 1 biletu
kolejowego krajowego spośród ocenianych ofert
CR4 - opłata za wystawienie 1 biletu kolejowego
krajowego w ofercie badanej
PKs =[CNs / CRs x 5%] x 100
PKs - suma punktów w pod kryterium 5
CNs- najniższa opłata za wystawienie 1 biletu
autokarowego zagranicznego spośród ocenianych
ofert
CRs - opłata za wystawienie 1 biletu autokarowego
zagranicznego w ofercie badanej

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
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6

=

wystawienie jednego biletu
~utokarowego krajowego
5%

7

PKs [CNs I CRs x 5%] x 100
PKs - suma punktów w pod kryterium 6
CNs- najniższa opłata za wystawienie 1 biletu

autokarowego krajowego spośród ocenianych ofert
CRs - opłata za wystawienie 1 biletu autokarowego
krajowego w ofercie badanej

=

wystawienie jednego biletu
na prom krajowy
5%

PK1 [CN1 I CR1 X 5%] X 100
PK1 - suma punktów w pod kryterium 7
CN1- najniższa opłata za wystawienie 1 biletu

krajowego na prom

spośród

ocenianych ofert

CR1 - opłata za wystawienie 1 biletu krajowego na

prom w ofercie badanej
8

=

wystawienie jednego biletu
na prom zagraniczny
5%

9

PKa [CNa I CRa x 5%] x 100
PKa - suma punktów w pod kryterium 8
CNa- najniższa opłata za wystawienie 1 biletu

zagranicznego na prom spośród ocenianych ofert
CR1 - opłata za wystawienie 1 biletu zagranicznego
na prom w ofercie badanej

=

wynajem samochodu w kraju
5%

PKs [CNs I CRs x 5%] x 100
PKs - suma punktów w pod kryterium 9
CNs - najniższa opłata za dokonanie wynajmu

samochodu w kraju

spośród

ocenianych ofert

CRs - opłata za dokonanie wynajmu samochodu w

kraju w ofercie badanej
10

=

!Wynajem samochodu za
~ranicą

5%

PK10 [CN10 I CR10 x 5%] x 100
PK10 - suma punktów w podkryterium 10
CN10 - najniższa opłata za dokonanie wynajmu

samochodu za

granicą spośród

ocenianych ofert

CR10 - opłata za dokonanie wynajmu samochodu za
granicą

11

=

dokonanie rezerwacji
noclegowej/ hotelowej w kraju

PK11 [CN11ICR11x10%] x 100
PK11 - suma punktów w podkryterium 11
CN11 - najniższa opłata za dokonanie rezerwacji
10%

12

=

10%

świadczenie usług

noclegowej/hotelowej w kraju spośród ocenianych
ofert
CR11 - opłata za dokonanie rezerwacji
noclegowej/hotelowej w kraju w ofercie badanej
PK12 [CN12 I CR12 x 10%] x 100
PK12 - suma punktów w podkryterium 12
CN12 - najniższa opłata za dokonanie rezerwacji

dokonanie rezerwacji
noclegowej/ hotelowej za
granicą

13

w ofercie badanej

noclegowej/hotelowej za granicą spośród ocenianych
ofert
CR12 - opłata za dokonanie rezerwacji
noclegowej/hotelowej za granicą w ofercie badanej

=

wizowych
10%

PK13 [CN13 / CR13 x 10%] x 100
PK13 - suma punktów w podkryterium 13
CN13 - najniższa opłata za świadczenie usług

wizowych

spośród

opłata

za
ofercie badanej

CR13 -

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia
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Łączna ilość

C

punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:

= PK1 + PK2 + PK3 + PK4 + PKs + PK6 + PK7 + PKs + PKg + PK10 + PK11 + PK12 + PK13

gdzie:
C - łączna suma punktów badanej oferty

6.

7.
8.

Zamawiający

zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub unieważnienia
bądź zamknięcia postępowania na dowolnym jego etapie. Z tego tytułu Wykonawcom nie
przysługują żadne roszczenia.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Wykonawcami,
którzy wyrażą zgodę na udział w negocjacjach.

VII.

ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR . OFERTY

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2021 r. do godz. 09:00. Wykonawca wybranej oferty zostanie
poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania w wyborze jego oferty. Wykonawca może
przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.

VIII.

INFORMACJE
Z OFERENTAMI

o

SPOSOBIE

Forma i zasady porozumiewania

POROZUMIEWANIA

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

się:

1. Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego o wy1asrnenie treści
Zapytania ofertowego w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez
odpowiedzi.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje
drogą elektroniczną Wykonawcom zaproszonym do złożenia oferty. Zamawiający odpowie na
zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert,
zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże drogą
elektroniczną niezwłocznie wszystkim Oferentom, którym przekazano Zapytanie ofertowe.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści w Zapytaniu ofertowym jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje
drogą elektroniczną o tym Oferentów, którym przekazano Zapytanie ofertowe.

IX.

WARUNKI

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają:
a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
obowiązek posiadania takich uprawnień.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia

poz. 1129.).
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Spełnienie

weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta
zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta
zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania oraz dołączania dokumentów
świadczących o wykonaniu co najmniej trzech usług o minimalnej wartości 50.000 zł
rocznie, w okresie ostatnich 5 lat, zgodnych z przedmiotem zamówienia.
c) znajdują się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji
finansowej i ekonomicznej.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta
zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
d) nie są prowadzone postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta
zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
e) nie zalegają ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS Ueśli dotyczy)
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie: Oświadczenia oferenta
zawartego w treści Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania;
Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie
złożonego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz
udokumentowania doświadczenia w usługach rekrutacyjnych zgodnych z treścią niniejszego
Zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniem oraz złożenie dokumentów
świadczących o doświadczeniu zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasadzie „spełnia - nie spełnia".

X.

warunku

WARUNKI WYKLUCZENIA Z

Zamawiającym.

XI.
1.
2.
3.
4.

w

postępowaniu

W

POSTĘPOWANIU

podmioty powiązane z osobowo lub kapitałowo
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawcy złożą stosowne oświadczenie
znajdujące się w Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Z
z

udziału

UDZIAŁU

Przez

wykluczone

są

powiązania kapitałowe

DODATKOWE INFORMACJE
Postepowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego.
Koszty udziału w postepowaniu ponoszą Wykonawcy.
Ofertowa cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w polskich złotych (PLN).

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia

poz. 1129.).
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5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11 .

12.

13.

Faktury muszą być wystawiane bezpośrednio po zakupie biletu.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, treści
dokumentów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
W celu realizacji zamówienia z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta umowa.
Warunki płatności za wykonaną usługę - 60 dni przelew.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian, w tym co do wydłużenia terminu
realizacji zamówienia, w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany
w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą
zawierane w formie pisemnej - aneksu, a ponadto będą mogły być wprowadzone w
szczególności z powodu:
wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonywania przedmiotu
zamówienia, w tym zlecenia wykonania usług dodatkowych lub zamiennych;
wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy
mających wpływ na przedmiot Umowy;
wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych ponad okresy wskazane
w odpowiednich przepisach prawa z przyczyn niezależnych od Stron;
zmiany przepisów prawa;
Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):
a)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR,
53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8;
b)
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kghmcuprum.com
c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
d)
dane będą ujawniane członkom organów, pracownikom KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo Rozwojowe oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi
prawne, finansowe, księgowe i informatyczne, a także KGHM Polska Miedź S.A.;
e)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
f)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania;
g)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy;
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
a)
jest ona niezgodna z wymaganym przez Zamawiającego opisem przedmiotu
zamówienia;
b)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c)
Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści oferty z wymaganiami
Zamawiającego, bądź nie dostarczy brakujących dokumentów;
d)
została ona złożona po terminie;

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
poz. 1129.).
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będzie niezgodna z zapisami Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź
S.A., zasadami zawartymi w Regulaminie Zakupów KGHM CUPRUM oraz innymi
mającymi zastosowanie wewnętrznymi uregulowaniami i przepisami prawa.
14. W treści oferty Wykonawcy zobowiązani są zamieścić oświadczenie o spełnieniu wszystkich
wymagań przewidzianych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z treścią zapisów
zawartych w pkt. IV Załącznika nr 1 oraz dołączenia dokumentów świadczących o posiadanym

e)

doświadczeniu

Xll.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Załącznik
Załącznik

nr 1 - Formularz ofertowy
nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

PROKURENT
P,iJ..i
An/ a Wróbel

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia

poz. 1129.).
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Załącznik

nr 1 do zapytania ofertowego nr DA/19/10/2021

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.

E-mail:
Osoba do kontaktu
Nr rachunku
bankowego do zapłaty

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo -Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa wizowego,
rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych autokarowych, promowych,
rezerwacji hotelowych, na krajowe i zagraniczne podróże służbowe

przedstawiam

I I.

ofertę:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dokonywanie rezerwacji, sprzedaż i obsługa posprzedażowa związana z biletami lotniczymi
przewoźników regularnych oraz nisko-kosztowych;
b) Dokonywanie rezerwacji, opłacanie oraz obsługa posprzedażowa akomodacji hotelowych oraz
noclegowych;
c) Dokonywanie rezerwacji, opłacanie oraz obsługa posprzedażowa wynajmów samochodowych;
d) Dokonywanie zakupu i obsługa posprzedażowa biletów kolejowych, autokarowych, promowych;
e) Świadczenie usług wizowyJ wraz z obsługą całego procesu wizowego.
Szczegółowy

zakres zamówienia oraz dodatkowe wymagania

znajdują się

w niniejszym zapytaniu

ofertowym

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
poz. 1129.).
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CENA WYBORU OFERTY

11.

Świadczeniu usług w zakresie podróży służbowych
lp.

Wysokość opłaty transakcyjnej za
jedno zlecenie wyrażone w złotówkach

Przedmiot zamówienia

netto

1

Wystawienie jedneqo biletu lotniczeqo zaqraniczneqo

2

Wystawienie jedneqo biletu lotniczeqo krajoweqo

3

Wystawienie jedneqo biletu kolejoweqo zaqraniczneqo

4

Wystawienie jednego biletu kolejowego krajowego

5

Wvstawienie iedneqo biletu autokaroweao zaaraniczneao

6

Wystawienie jednego biletu autokarowego krajowego

7

Wvstawienie iedneao biletu na orom kraiowv

8

Wystawienie jedneqo biletu na prom zaqraniczny

9

Wynajem samochodu w kraiu

10

Wynajem samochodu za

11

Dokonanie rezerwacji nocleqowej/ hotelowej w kraju

12

Dokonanie rezerwacji nocleqowej/ hotelowej za

13

Świadczenie usłuq wizowych

brutto

granicą

qranicą

SUMA

~

um
-aryc
_z_n_a

cena netto

opłat

ansakcyjnych za jedno zlecenie
umaryczna cena brutto opłat
transakcyjnych za jedno zlecenie

..................... '

„„„„.

PLN

..................... '

„„.„„

PLN

-------·-----+------------------------!

w tym podatek VAT w

wysokości

„ „

%

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! - - - - - - - - - - - - - - ____________,
Słownie

kwota netto:

min. 30 dni
60 dni
------------------~-----

umowa maksymalnie na 2 lata z
jednomiesięcznym

okresem wypowiedzenia

f~.

Niniejsze

postępowanie
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Im.

DOŚWIADCZENIE

L.P.

Wt-

ffi :5

NAZWA I ADRES PODMIOTU
DLA KTÓREGO
WYKONYWANA BYŁA

ZAKRES

USŁUGI

ROK
WYKONANIA
USŁUGI

USŁUGA

N ID

Ocn

Cw
et o::

1.

·en o

2.

i~

g~
3.

l1v.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

:
przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym
nr DA/19/10/2021 z dnia 29.10.2021 r„ dalej jako Zapytanie ofertowe
zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się
podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zrealizować usługę
zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
Zapoznałem/-am się z pkt. XI ust.12 Zapytania ofertowego dotyczącym RODO.
zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się
podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zrealizować usługę
zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia
zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania
zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń
finansowych.
zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku
postępowania przetargowego.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury
zapytania ofertowego nr DA/19/10/2021 prowadzonym przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o. CBR.
Z poważaniem

(podpis osoby upoważnionej do
reprezentacji Wykonawcy)

Niniejsze

postępowanie

poz. 1129.).

nie podlega przepisom ustawy z dnia
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Załącznik

nr 2 do zapytania ofertowego nr DA/19/10/2021
........ . ...... .... , dnia ..... . ... 2021

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie

Oświadczam/y,

o braku

powiązań kapitałowych

lub osobowych z

Zamawiającym

Dostawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
powiązania

że

kapitałowe

..................... ,
Miejscowość,

Niniejsze

data

postępowanie

poz. 1129.).

nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
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Załącznik

nr 3 do zapytania ofertowego nr DA/19/10/2021
. . . . . • „ „ ... . .. .

„, dnia ........ .2021

Nazwa oferenta
Adres oferenta
NIP
Tel.
E-mail:
Osoba do kontaktu

ZAMAWIAJĄCY:

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.
Centrum Badawczo - Rozwojowe
Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Oświadczenie

o

spełnieniu

warunków

udziału

w

postępowaniu

Niniejszym oświadczam/y, że:
a) Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych zamówieniem, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy odpowiednim potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.
Powyższy warunek uzna się za spełniony jak do oferty zostaną dołączone dokumenty
świadczące o wykonaniu co najmniej trzech usług o minimalnej wartości 50.000 zł rocznie, w
okresie ostatnich 5 lat, zgodnie z przedmiotem zamówienia
c) Znajduję/my się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji
finansowej i ekonomicznej.
d) Wobec mojej/naszej firmy nie jest prowadzone postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie
pozostaje w upadłości.
e) Nie zalegam/y ze składkami w Urzędzie Skarbowym i ZUS.

Miejscowość,

data

Niniejsze po stępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11
1129 ).

Podpis osoby

września

upoważnionej

2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
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