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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty , Ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 530 66 40q, faks 22 831 06 63.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kinonh.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

BILETÓW LOTNICZYCH, KOLEJOWYCH, AUTOBUSOWYCH NA PRZEWOZY PASAŻERSKIE DLA POTRZEB

WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH PRACOWNIKÓW SNH ORAZ

ZAPROSZONYCH GOŚCI I UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ESK 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa

rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych na przewozy pasażerskie dla

potrzeb wyjazdów służbowych zagranicznych i krajowych pracowników SNH oraz zaproszonych gości i

uczestników wydarzeń ESK 2016. Usługa obejmuje również m.in. obowiązek informowania Zamawiającego o

zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonywanych wcześniej rezerwacjach oraz świadczenie usług

pełnej korelacji ewentualnych połączeń kolejowych lub autobusowych z miejsca lądowania do miejsca celu

podróży występujących w ramach jednego zadania przewozowego Zamawiający szacuje, że przedmiot

zamówienia obejmie około 500 szt. biletów (liczonych jako bilety w jedną stronę), w proporcjach zbliżonych do
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podanych poniżej: - biletów lotniczych około 200 szt., w tym: - loty krajowe około 100 szt. - loty zagraniczne około

100 szt. - biletów autobusowych około 50 szt. - biletów kolejowych około 250 szt. Zamawiający oszacował

wielkość niniejszego zamówienia na kwotę 405 050,00 PLN netto. Rodzaju i ilości zakupionych biletów

Zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić z góry. Kierunki odbywanych połączeń lotniczych są zależne

od miejsca pobytu zapraszanych gości. Powyższe ilości są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania

Zamawiającego do zakupu ww. ilości biletów w terminie obowiązywania umowy. Realizacja zamówienia związana

z biletami lotniczymi musi spełniać standardy IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego)

w zakresie sprzedaży biletów lotniczych.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1, 34.98.00.00-0, 63.51.60.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać aktualną licencję tj. akredytację lub certyfikat IATA - International Air

Transport Assosiation, uprawniającą do sprzedaży biletów lotniczych w 2016 r.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej 2 główne

usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Poprzez 1 główną usługę

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonaną

lub wykonywaną usługę dla określonego podmiotu polegającą na sprzedaży biletów lotniczych

międzynarodowych i krajowych i sprzedaży biletów kolejowych lub autobusowych o łącznej wartości

brutto nie mniejszej niż 300 000,00 PLN. Główna usługa mogła być wykonana na podstawie wiążącej

strony umowy lub faktycznie wykonanych pojedynczych zleceń dla wskazanego podmiotu w
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wymaganym okresie. Jeżeli Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną to wartość

brutto wykonanej części usługi dla wskazanego podmiotu nie może być niższa niż 300 000,00 PLN. W

przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający

zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje dwoma terminalami biletowymi lotniczymi

i jest użytkownikiem minimum jednego systemu GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował

minimum 2 wykwalifikowanymi kasjerami biletowymi, z których każdy posiada co najmniej 2 - letnie

doświadczenie w zakresie sprzedaży biletów lotniczych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub

zdolności kredytowej na poziomie minimum 100 000,00 PLN. W przypadku dokumentu wyrażonego w

walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów

średnich NBP z daty wystawienia dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

określenie dostaw lub  usług,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach  lub  usługach  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli  Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat  przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, należycie co najmniej 2 główne usługi

odpowiadające  swoim rodzajem przedmiotowi  zamówienia.  Poprzez  1  główną usługę  odpowiadającą

swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonaną lub wykonywaną

usługę  dla  określonego  podmiotu  polegającą  na  sprzedaży  biletów  lotniczych  międzynarodowych  i

krajowych i sprzedaży biletów kolejowych lub autobusowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż

300  000,00  PLN.  Główna  usługa  mogła  być  wykonana  na  podstawie  wiążącej  strony  umowy  lub

faktycznie wykonanych pojedynczych zleceń dla wskazanego podmiotu w wymaganym okresie. Jeżeli

Wykonawca będzie powoływać się na usługę wykonywaną to wartość brutto wykonanej części usługi dla

wskazanego podmiotu nie może być niższa niż 300 000,00 PLN. W przypadku dokumentu wyrażonego w

walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje kurs według Tabeli kursów średnich

NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie są: -

poświadczenie,  z  tym że  w  odniesieniu  do  nadal  wykonywanych  usług  poświadczenie  powinno  być

wydane nie  wcześniej  niż  na 3  miesiące  przed upływem terminu składania  ofert  lub  -  oświadczenie

Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej. W przypadku, gdy usługi wskazane w wykazie zostały

wcześniej wykonane na rzecz Zamawiającego (Stowarzyszenia Nowe Horyzonty), Wykonawca nie ma

obowiązku przedkładania dowodów.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej

niż  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony i podpisany formularz oferty ; - pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) ; - aktualna licencja IATA -

International Air Transport Assosiation, uprawniająca do sprzedaży biletów lotniczych - wymaga się złożenia wraz

z ofertą kopii licencji IATA. ; - W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do

oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie zamówienia publicznego - złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za

zgodność z oryginałem. ; - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów niezbędnych do

wykonania zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 75

2 - Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu - 15

3 - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Serwisu 24h/7 - 5

4 - Liczba konsultantów ze znajomością języka angielskiego oddelegowanych do obsługi Zamawiającego (w

ramach świadczonej usługi bez dodat opłat) - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w

szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; - zmiany danych: w przypadku zmiany siedziby

Wykonawcy lub Zamawiającego, w przypadku zmiany nazwy lub formy prawnej stron; - w przypadku wystąpienia

siły wyższej dopuszcza się zmianę terminów realizacji umowy i pozostałych warunków wykonywania usług do

czasu ustąpienia siły wyższej; w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. ; - Niewypełnianie

obowiązków, do których Wykonawca zobowiązał się w złożonej ofercie związanych z kryterium: zapewnienie

bezpłatnego dostępu do Serwisu 24h/7 (S) lub liczba konsultantów ze znajomością języka angielskiego

oddelegowanych do obsługi Zamawiającego (w ramach świadczonej usługi bez dodatkowych opłat) (K),
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potraktowane będzie jako rażące naruszenie umowy i stanowi podstawę do jej rozwiązania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kinonh.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Nowe

Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2016

godzina 10:00, miejsce: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w

ramach Programu Wieloletniego: Europejska Stolica Kultury 2016.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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