ZAPYTANIE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 29.10.2021
Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji w Polsce –
praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)” (Gospostrateg
1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
„Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w
warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”, zwraca się do Państwa z zapytaniem dotyczącym realizacji
usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do USA.
Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do USA.
Zlecenie obejmowałoby świadczenia z zakresu: rezerwacji biletów lotniczych, usługi hotelowej, zgodnie z poniższą
specyfikacją:
1.

LOTY:

DATA
WYLOTU

MIASTO
WYLOTU

DATA
PRZYLOTU

MIASTO
PRZYLOTU

LICZBA
BILETÓW

KRYTERIA DODATKOWE
 wylot z Warszawy w godzinach
popołudniowych 27.11.2021,
 przylot do Buffalo w godzinach nocnych
28.11.2021,

27.11.2021

Warszawa
(PL)

28.11.2021

Buffalo
(USA)

5

 jeżeli lot uwzględniać będzie przesiadki na
terenie USA, należy zapewnić min. 2 godz.
postoju na lotnisku przesiadkowym,
 w cenie biletu wliczony bagaż podręczny (ok.
10kg) oraz bagaż rejestrowany (ok. 20 kg),
 w cenie biletu ciepły posiłek na pokładzie
samolotu (podczas lotu
międzykontynentalnego),
 klasa ekonomiczna

04.12.2021

Cleveland
(USA)

04.12.2021

Waszyngton
(USA)

 przylot do Waszyngtonu w godzinach
popołudniowych,
5

 w cenie biletu wliczony bagaż podręczny (ok.
10 kg) oraz bagaż rejestrowany (ok. 20 kg),
 klasa ekonomiczna
 przylot do Krakowa w godzinach
popołudniowych 07.11.2021,

06.12.2021

Waszyngton
(USA)

07.12.2021

Kraków
(PL)

1

 w cenie biletu wliczony bagaż podręczny (ok.
10 kg) oraz bagaż rejestrowany (ok. 20 kg),
 w cenie biletu ciepły posiłek na pokładzie
samolotu (podczas lotu
międzykontynentalnego),
 klasa ekonomiczna

11.12.2021

Nowy
Jork/JFK
(USA)

12.12.2021

Kraków
(PL)

 wylot z Nowego Jorku w późnych godzinach
wieczornych 11.12.2021,
4

 przylot do Krakowa z przesiadką w Warszawie,
 w cenie biletu wliczony bagaż podręczny (ok.
10 kg) oraz bagaż rejestrowany (ok. 20 kg),

 w cenie biletu ciepły posiłek na pokładzie
samolotu (podczas lotu
międzykontynentalnego),
 klasa ekonomiczna

2.

TRANSFER Z LOTNISKA:

DATA

ROZPOCZĘCIE
PODRÓŻY

ZAKOŃCZENIE
PODRÓŻY

LICZBA
UCZESTNIKÓW

28.11.2021

Buffalo lotnisko
(USA)

Buffalo hotel
(USA)

5

3.

KRYTERIA DODATKOWE


transfer z lotniska do hotelu
zorganizowany zgodnie z przylotem
uczestników do Buffalo

HOTELE:
DATA

MIASTO

LICZBA POKOJÓW

KRYTERIA DODATKOWE
 nocleg 27/28.11 z możliwością zakwaterowania w
godzinach nocnych,
 lokalizacja hotelu do 2 km od centrum miasta,

27/30.11 (3 noce)

Buffalo (USA)

3 pokoje 1 os.
1 pokój 2 os.

 śniadanie wliczone w cenę noclegu,
 maksymalna kwota za pokój to 150$,
 hotel z możliwością zaparkowania samochodu,
 hotel 3-4-gwiazdkowy,
 możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do
dwóch dni przed planowaną datą przyjazdu
 lokalizacja hotelu do 2 km od centrum miasta,
 śniadanie wliczone w cenę noclegu,

30.11/01.12 (1 noc)

Youngstown (USA)

3 pokoje 1 os.
1 pokój 2 os.

 maksymalna kwota za pokój to 150$,
 hotel z możliwością zaparkowania samochodu,
 hotel 3-4-gwiazdkowy,
 możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do
dwóch dni przed planowaną datą przyjazdu
 lokalizacja hotelu do 2 km od centrum miasta,
 śniadanie wliczone w cenę noclegu,

01/04.12 (3 noce)

Cleveland (USA)

3 pokoje 1 os.
1 pokój 2 os.

 maksymalna kwota za pokój to 150$,
 hotel z możliwością zaparkowania samochodu,
 hotel 3-4-gwiazdkowy,
 możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do
dwóch dni przed planowaną datą przyjazdu
 lokalizacja hotelu do 4 km od centrum miasta,
 lokalizacja hotelu blisko stacji metra (do 500 m),

04/06.12 (2 noce)

Waszyngton (USA)

3 pokoje 1 os.
1 pokój 2 os.

 śniadanie wliczone w cenę noclegu,
 maksymalna kwota za pokój to 200$,
 hotel 3-4-gwiazdkowy,
 możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do
dwóch dni przed planowaną datą przyjazdu

4.

KOSZTY DODATKOWE

Całkowita cena usługi powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia (w tym koszty pośredniczenia). Całkowita cena usługi powinna uwzględniać ubezpieczenie w przypadku
rezygnacji z podróży służbowej lub jej odwołania od następ nieprzewidzianych zdarzeń (np. z uwagi na zakaz lub
ograniczenia w podróżowaniu do USA dotyczące cudzoziemców w związku z panującą sytuacją pandemiczną).

Kryterium wyboru oferty: Cena – 100%
według przyjętego wzoru:
liczba przyznanych punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto ocenianej oferty) x 100

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny otrzyma największą liczbę punktów. Przyznane
punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa środki przeznaczone w projekcie na sfinansowanie zamówienia z budżetu projektu. Oferty nie
spełniające wymogów zapytania będą podlegały odrzuceniu. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa
na realizację zamówienia, na wzorze przesłanym przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje wypłacenia
zaliczek na realizację zamówienia. Przesłany wzór umowy podlega akceptacji i możliwości wniesienia uwag przez
Zamawiającego.
Prosimy o przesyłanie ofert na realizację usługi (łączna kwota netto i brutto za realizację kompleksową usługi) na
wskazany adres e-mail: mdawid@irmir.pl do dnia 5 listopada 2021 r. do godziny 12:00.
Osoba do kontaktu:
Marta Dawid
tel. 12 634 25 13 wew. 50
e-mail: mdawid@irmir.pl

