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Warszawa dnia 27 listopada 2020r. 

 

 

 

Pytanie i wyjaśnienie do zapytania ofertowego dotyczące usługi rezerwacji, 

sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów lotniczych wraz  

z ubezpieczeniem 

 

Pytanie 1: 

Jak jest termin związania ofertą w tym zapytaniu, tj. jak długo oferta Wykonawcy musi 
być ważna?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określił terminu związania ofertą. Termin związania będzie wynikał  
z oferty Wykonawcy.   
 
 
 
Pytanie 2: 

W zapytaniu ofertowym Zamawiający w pkt. 1.23 zawarł następujący zapis: 

 

Z powyższego zapisu wynika, iż każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie musi złożyć załącznik nr 2 którym jest: Wykaz należycie zrealizowanych 
zamówień 

Czy jest to poprawny zapis, bowiem ozn. to, że każdy z wykonawców musi 
potwierdzić/wykazać, iż wykonał należycie min.2 usługi określone w pkt. 2.1.1. 
zapytania ofertowego.  Zazwyczaj warunki udziału w postępowaniu dot. zdolności 
technicznej i zawodowej oceniane są łącznie tj. wystarczy, iż jeden wykonawca go 
spełnia. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli w tym zapisie? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia  pkt.1.23,  który otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia składa każdy  

z wykonawców w zakresie jakim wykazuje spełnienie  warunków udziału  

w postępowaniu.” 
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Pytanie 3: 

W pkt. 4.1 zapytanie Zamawiający zawarł następujący zapis dot. Kryterium oceny ofert:  

4.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na każdą z części zamówienia Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami: 

Kryterium Waga w % 
Opłata transakcyjna (O) 60 

Czas reakcji na zapytanie (Cr) 25 
Wysokość składki ubezpieczeniowej 

„Europa” (UE) 
2,5 

Wysokość składki ubezpieczeniowej „reszta 
świata” (UR) 

2,5 

Aspekty społeczne – zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych (As) 

10 

Natomiast w pkt. 4.3 widnieje taki zapis: 

4.2 W kryterium „Czas reakcji” (Cr) Zamawiający będzie punktował (maksymalnie 35 punktami) czas 
reakcji w postaci odpowiedzi (propozycji 2 połączeń) przesłanej Zamawiającemu na zapytanie 
dotyczące rezerwacji biletu zgodnie z poniższą tabelą: 

 
L.p. Czas reakcji Punktacja 

1. do 2 godzin   25 punktów 
2. do 3 godzin 10 punktów 
3. do 4 godzin 5 punktów 
4. do 5 godzin 0 punktów 

Proszę i wyjaśnienie rozbieżności w tym zapisie.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający poprawi: oczywistą omyłkę w pkt.4.2, zamiast (maksymalnie 35 punktami) 

poprawia (maksymalnie 25 punktami). 

 

 


