ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 03.08.2022 r.
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 Liverpoolu (Wielka Brytania) dla 5 osób w terminie
21–25.08.2022 r.

Prosimy o przesłanie oferty na realizację usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do
Liverpoolu (Wielka Brytania) dla 5 osób. Zlecenie obejmowałoby świadczenia z zakresu:


rezerwacji biletów lotniczych,



usługi hotelowej,



podatku turystycznego lub innych opłat miejskich związanych z usługą hotelową,



ubezpieczenia turystycznego podróżnych na czas pobytu za granicą,

zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. LOTY:
DATA WYLOTU

MIASTO

MIASTO

LICZBA

WYLOTU

PRZYLOTU

BILETÓW

KRYTERIA DODATKOWE
 klasa ekonomiczna

21.08.2022

Kraków

Liverpool

(niedziela)

(KRK)

(LPL)

5

 w cenie biletu wliczony bagaż podręczny (ok. 10 kg)
 lot bezpośredni
 przewoźnik: EasyJet, wylot 16:45
 klasa ekonomiczna

24.08.2022

Liverpool

Kraków

(środa)

(LPL)

(KRK)

5

 w cenie biletu wliczony bagaż podręczny (ok. 10kg)
 lot bezpośredni
 przewoźnik: Ryanair, wylot 20:10

2. HOTELE:
DATA

MIASTO

LICZBA POKOJÓW

KRYTERIA DODATKOWE
 nocleg z możliwością zakwaterowania w godzinach
wieczornych

21–24.08.2022

Liverpool

(3 doby)

(Wielka Brytania)

5 pokoje 1 os.

 lokalizacja hotelu do 1 km od centrum miasta
 śniadanie wliczone w cenę noclegu
 maksymalna kwota za pokój to 400 PLN
 hotel 3-4-gwiazdkowy
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 możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do
dwóch dni przed planowaną datą przyjazdu
 nocleg z możliwością zakwaterowania w późnych
godzinach nocnych
 lokalizacja hotelu do 1 km od Dworca Głównego PKP
24–25.08.2022

Kraków

(1 doba)

(Polska)

3 pokoje 1 os.

 śniadanie wliczone w cenę noclegu
 maksymalna kwota za pokój to 300 PLN
 hotel 3-4-gwiazdkowy
 możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do
dwóch dni przed planowaną datą przyjazdu

*w przypadku braku miejsc noclegowych z możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji do dwóch dni przed planowaną datą
przyjazdu, prosimy o uwzględnienie ofert zawierających opłaty z tytułu potrącenia za rezygnację lub ofert bezzwrotnych

3. KOSZTY DODATKOWE
Całkowita cena usługi powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowego
zamówienia (w tym koszty pośredniczenia). Całkowita cena usługi powinna uwzględniać również, poza
przedmiotem zamówienia, ubezpieczenie w przypadku rezygnacji z podróży służbowej lub jej odwołania od następ
nieprzewidzianych zdarzeń.
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. Przesłany wzór umowy podlega akceptacji i
możliwości wniesienia uwag przez Zamawiającego. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku
Formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 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 10 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00.
Osoba do kontaktu: Marta Dawid lub/i Katarzyna Kudłacz
tel. 12 634 25 13 wew. 50
e-mail: mdawid@irmir.pl lub/i kkudlacz@irmir.pl
Załączniki: Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
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Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
………………………………………………………..

………………………………………………

pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy

miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY
Przystępuję do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednicząca związana z
obsługą podróży służbowej do Liverpoolu (Wielka Brytania) dla 5 osób w terminie 21–25.08.2022 r. 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”.
Oferuję realizację ww. usługi za kwotę netto …………. zł (słownie: ………………………………… złotych) + VAT…….. % tj.
…….…. zł (słownie: ………………………………... złotych), co stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie: ……….………………….
złotych).
Deklaruję związanie ofertą przez okres ………. dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
1.

Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie
Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.

2.

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

3.

Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego
zamówienia.

4.

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością przy
zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac.

5.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału i innymi
postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

6.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na realizację zamówienia w terminie
określonym w ogłoszeniu.

7.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan
faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty.

8.

Dane kontaktowe:



nr telefonu: ………………..



adres email: …………………………..
…………………………………….……………………………………..
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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