
 

WOZP.261.55.2022 

Białystok, dn. 21.03.2022r. 

 

Zapytanie ofertowe  
(dotyczy zamówienia publicznego o wartości powyżej 80.000 złotych netto, 

 lecz nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto) 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1  
15-121 Białystok 
NIP: 542 32 64 915, REGON: 366 215 932, RIK: 08/17 
sekretariat@sybir.bialystok.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi rezerwacji i dostawy biletów lotniczych i 
usługi hotelarskiej na rzecz członków delegacji Muzeum Pamięci Sybiru (zwanych dalej „podróżnymi”) 
na poniższych warunkach: 
1) przelot: 31.03.2022r. na trasie Warszawa -- > Rzym  

preferowany lot w godzinach popołudniowych, bez przesiadki, klasa ekonomiczna, 
uwaga: w przypadku braku lotu bezpośredniego przelot może odbyć się w dniu 01.04.2022r. 

2) przelot: 06.04.2022 r. na trasie Bari --> Warszawa  
preferowany lot w godzinach porannych, bez przesiadki, klasa ekonomiczna, 
uwaga: w przypadku braku lotu bezpośredniego przelot może odbyć się w dniu 05.04.2022r. lub 
07.04.2022r. 

3) liczba podróżnych: 2, 
4) rezerwacja i dostawa dwóch biletów lotniczych uwzględniających możliwość zabrania przez 

każdego  podróżnego jednego bagażu rejestrowanego i jednego bagażu podręcznego zgodnie z 
taryfą przewoźnika, 

5) pod pojęciem biletów lotniczych rozumie się bilety na trasach określonych w pkt. 1) i 2) „tam i z 
powrotem” wraz z wszelkimi opłatami związanymi z przewożonym bagażem oraz opłatami 
wymaganymi prawem krajowym i międzynarodowym, w szczególności opłatami: lotniskowymi, 
paliwowymi, rezerwacyjnymi, podatkowymi, które ujęte będą w cenie tego biletu, 

6) rezerwacja noclegów: 
- w dniach 31.03-03.04.2022r. w Rzymie w 2 pokojach 1-osobowych o następującym standardzie: 
a) łazienka w pokoju, 
b) łóżko podwójne, 
c) śniadanie w cenie, 
d) lokalizacja - centrum/dworzec centralny Termini lub blisko metra linii A, 

 - w dniach 03-06.04.2022r. w Bari w 2 pokojach 1-osobowych o następującym standardzie: 

a) łazienka w pokoju, 

b) łóżko podwójne, 
c) śniadanie w cenie, 

7) ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z zakupionych biletów lotniczych i noclegów w hotelach w 
Rzymie i w Bari, w tym od zachorowania podróżnych na Covid-19,  

8) ubezpieczenie  podróżnych od kosztów leczenia na czas ich pobytu we Włoszech, 
9) dokonanie odprawy podróżnych w ramach wynagrodzenia z umowy przed wylotem z Warszawy w 

dniu 31.03.2022r. oraz przed przylotem do Warszawy w dniu 06.04.2022r. 

2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia 

podwykonawcom. 1 
4. Wykonawca ponosi koszty dostawy przedmiotu zamówienia (w przypadku dostawy). 

 
 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 



III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 06.04.2022r., z zastrzeżeniem terminu na dostarczenie 
biletów lotniczych – do dnia 30.03.2022r. 
 
 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca  powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. 
2. Oferta powinna: 

a) być opatrzona pieczątką firmową (w przypadku firm), 
b) posiadać datę sporządzenia,  
c) zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, 
d) być podpisana czytelnie przez wykonawcę, 
e) zawierać załączoną kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG 

3.  O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca: 
1)  który, nie podlega wykluczeniu, tj. w stosunku do którego nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono 

upadłości. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca, który nie złoży powyższego dokumentu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta 
uznana za odrzuconą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum, spółki cywilne), każdy z nich oddzielnie składa dokumenty w tym zakresie; 

2)  wobec którego w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty nie został wydany prawomocny wyrok 
sądu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i na podstawie którego toczy się 
w stosunku do Wykonawcy postępowanie egzekucyjne. 

 
 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: 
zamowienia@sybir.bialystok.pl, do dnia 23.03.2022r. do godz. 10.00.  

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
3. Wykonawca  może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców  wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.  
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia 

lub zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania. 
 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1) Cena ofertowa 100  % 
 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców w ogłoszeniu na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Muzeum Pamięci Sybiru. 
 

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 

 

Dodatkowych informacji udziela Jolanta Wilczewska pod numerem telefonu: 85 672 36 10 oraz adresem email: 
zamowienia@sybir.bialystok.pl. 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Formularz oferty. 



 

 

Znak sprawy: WOZP.261.__.__ 
Wykonawca: 
 
 
 
 
 
(pieczęć Wykonawcy) 

Zamawiający: 
Muzeum Pamięci Sybiru 
ul. Węglowa 1 
15-121 Białystok 

FORMULARZ OFERTY 
o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto 

 
I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi rezerwacji i dostawy biletów lotniczych 
i usługi hotelarskiej na rzecz członków delegacji Muzeum Pamięci Sybiru  
 
1 .Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto:....................................zł, podatek VAT …………………………………...zł  
cenę brutto:.......................................zł. 
słownie brutto: ................................................................................................................................zł, 
z uwzględnieniem: 
1) ceny za przelot na trasie Warszawa - Rzym ………………………….. zł brutto, 
2) ceny za przelot Bari – Warszawa …………………………… zł brutto, 
3) ceny za 1 dobę noclegu w Rzymie ……………………. (nazwa hotelu, adres) …………….. zł brutto, 
4) ceny za 1 dobę noclegu w Bari ……………………. (nazwa hotelu, adres) …………….. zł brutto, 
5) ceny z tytułu ubezpieczenia podróżnego - …………………… zł. 

2. Deklaruję, że wykonam przedmiot zamówienia: do dnia 06.04.2022r., z zastrzeżeniem terminu na 
dostarczenie biletów lotniczych – do dnia 30.03.2022r. 

3. Oświadczam, że: 
1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  
2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych 

w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
3) zapoznałem się z Regulaminem Udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 

130.000 zł i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, 
4) oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty nie został wydany prawomocny 

wyrok sądu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia i na podstawie 
którego toczy się w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne, 

5) pozostaję związany niniejszą ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
1) ................................................................... 
2) ................................................................... 
3) ................................................................... 
 
 
 
 
…………………….., dn. ......................................  ……........................................................................... 

         podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 
                   do reprezentowania Wykonawcy 


