
Warszawa, 03.08.2022r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/08/2022 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:  

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych 

ul. Świętokrzyska 20, lok. 321 

00-002 Warszawa 

tel/fax.: (22) 505 47 01 

mail: biuro@grupyogrodnicze.pl 

 

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA 

Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy dostaw lub usług. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ): 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy do 

Zamawiającego biletów lotniczych z Warszawy do Madrytu (Hiszpania) i z Madrytu do 

Warszawy dla 33 osób oraz rezerwacja i zakup 96 noclegów w Madrycie dla 29 uczestników 

Międzynarodowych Targów Owoców i Warzyw FRUIT ATTRACTION.  

 

1. Usługa z zakresu rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych wg. poniższego 

opisu: 

Rodzaj usługi Zapotrzebowanie Uwagi 

Rezerwacja, zakup i dostawa 

biletów lotniczych z Warszawy do 

Madrytu (Hiszpania) i z Madrytu 

do Warszawy. 

22 szt. biletów lotniczych  

03.10.2022 wylot z Warszawa 

06.10.2022 powrót z Madrytu 

 

10 szt. biletów lotniczych  

03.10. 2022 wylot z Warszawy 

07.10.2022 powrót z Madrytu 

 

1szt. bilet lotniczy  

04.10.2022 wylot z Warszawy 

06.10.2022 powrót z Madrytu 

 

Kierunek: Madryt (Hiszpania) 

 Klasa ekonomiczna 

 33 osoby dorosłe 

 Wylot z/do Warszawy 

 Wylot z Warszawy w dniu 

03.10.2022r., przylot do 

Madrytu nie później niż godz. 

15.00 -16:00  

 Wylot z Madrytu w godzinach 

popołudniowych  

 

 Wymagane jest połączenie bezpośrednie z Warszawy do Madrytu. W przypadku braku 

połączenia bezpośredniego Zamawiający dopuszcza połączenia z przesiadkami (max. 

1.) 

 Z Madrytu do Warszawy preferowane jest połączenie bezpośrednie. W przypadku 

braku połączenia bezpośredniego Zamawiający dopuszcza połączenia z przesiadkami 

(max. 1.) 

 Wymagane jest, aby oferowane propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze 

połączenia pod względem długości trasy, czasu podróży. 

 Cena biletu powinna obejmować łącznie wszystkie opłaty lotniskowe, bagażowe, 

manipulacyjne i inne przewidziane przez Wykonawcę.  

 Każdy z uczestników może zabrać bagaż podręczny (min. 8 kg) oraz rejestrowany 

(min. 23kg). 

mailto:biuro@grupyogrodnicze.pl


 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć listę uczestników z odpowiednimi danymi 

następnego dnia po przyjęciu zlecenia wykonania usługi przez Wykonawcę. 

 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów lotniczych do/z Madrytu w 

Hiszpanii dla 33 osób, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego: drogą elektroniczną.  

 

2. Usługa z zakresu rezerwacji i zakupu noclegów wg. poniższego opisu 

Rodzaj usługi Zapotrzebowanie Uwagi 

Rezerwacja i zakup 96 noclegów 

w dniach 03-07.10.2022r.  

w Madrycie (Hiszpania) 

8 szt – 1os pokój 03-06.10.2022 

2 szt - 1os pokój 03-07.10.2022 

1 szt - 1os pokój 04-06.10.2022 

 

5 szt – 2os pokój 03-06.10.2022  

5 szt – 2os pokój 03-07.10.2022 
(w tym dwa pokoje do wykorzystania 

przez 1 osobę na pokój) 

 

 Hotel 4* 

 Śniadanie wliczone w cenę 

 Transfer z lotniska w Madrycie 

do hotelu 

 Bezpłatne WiFi 

 Lokalizacja: centrum Madrytu 

 Dogodny dojazd metrem do 

terenu targów 

 
 

IV. WYKONAWCA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów z Polski lub Hiszpanii, czynnie 

prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych 

posiadających zdolność prawną bądź osób prawnych prowadzących działalność 

gospodarczą (weryfikacja poprzez wgląd do Registro Mercantil/KRS/CEIDG).  
 

 

V. WARUNKI SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU 

1. Brak możliwości składania ofert częściowych. 

2. Ofertę należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej na formularzu oferty, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, email: 

biuro@grupyogrodnicze.pl 

3. Zakres wykluczenia wykonawców z postępowania: Wykonawca będący osobą 

fizyczną złoży oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu w związku z wymogiem 

określonym w § 8 ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 

dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania 

wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno – spożywczych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2244)” 

4. Ofertę należy złożyć w języku polskim lub angielskim. 

5. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z 

aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem. 

Nieprawidłowe podpisanie oferty skutkuje jej odrzuceniem bez rozpatrzenia. 

6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w 

stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty. 

7. Oferty należy składać w EUR z podaną ceną całkowitą netto. 

8. Płatność dotycząca usług określonych w punkcie III, 1 i 2 nastąpi po rezerwacji oraz 

zakupie biletów i noclegów, w terminie 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy.  

9. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 

10. Podstawy wykluczenia z postępowania: Poza przypadkami określonymi w Zapytaniu 

Ofertowym, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy również: 

a) w przypadku stwierdzenia, że jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

b) jeżeli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w 

postępowaniu,  



c) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę, 

d) jeżeli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień lub nie dokona poprawek i uzupełnień, o 

których mowa w pkt X. 3,  

e) została złożona po terminie.  
 

 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

do 17.08.2022 roku, godz. 24:00. 

 

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

Kryterium 1: cena przedmiotu zamówienia – waga kryterium 80% 

Cena powinna zawierać: 

 Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia 

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę (tj. kwotę łączną netto) otrzyma 80 pkt. Pozostali 

oferenci otrzymają liczbę punktów odpowiednią do ceny wskazanej w ich ofercie (z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

 najniższa cena netto, która wpłynęła w odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe 

 

Kryterium    = ----------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt 

 cena netto badanej oferty  

 

Kryterium 2: termin płatności faktury – waga kryterium 20% 

Oferent podający najdłuższy termin płatności uzyska największą liczbę punktów w danym 

kryterium – 20pkt. 

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ilości dni terminu płatności 

w ofercie z najdłuższym terminem do ilości dni terminu płatności badanej oferty.  

 

  termin badanej oferty  

Kryterium  =  -------------------------------------------------------- x  20 pkt 

  termin najdłuższy oferowany  

 

VIII. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

1. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do 14 dni od potwierdzenia przyjęcia 

zlecenia przez Wykonawcę.  

2. Termin płatności: do uzgodnienia 

 

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 

Pan Witold Boguta, biuro@grupyogrodnicze.pl 

Pani Marzena Stokowska, marzena.prychocka@grupyogrodnicze.pl,  
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X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli 

zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert.  

2. Zamawiający odpowie na pytania Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia przedmiotu 

oferty, zadane drogą emailową najpóźniej w siódmym dniu roboczym licząc od dnia 

upublicznienia zapytania ofertowego, tj. do 11.08.2022 roku włącznie. 

 

3. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnień oferty. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez 

podania uzasadnienia, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego, która na 

podstawie ustalonych kryteriów oraz ich wagi, uzyska największą ilość punktów. 

Wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria 

zostanie udokumentowany protokołem. 

7. O wyniku postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną 

za pośrednictwem e-maila. Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego 

(wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.  

8. Informacja o wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie 

internetowej Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw – 

Spółdzielni Osób Prawnych.   

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie potwierdzi przyjęcia do realizacji przesłanego 

przez Zamawiającego zlecenia w ciągu maksymalnie dwóch dni, dopuszcza się 

możliwości wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.  

10. Oferta cenowa powinna być sporządzona wyłącznie w języku polskim lub angielskim 

i musi obejmować całość zamówienia.  

11. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wskazanym wyżej terminie nie zostanie 

uwzględniona.  

12. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zastrzega, że w przypadku odwołania lub zawieszenia wydarzenia przez 

Organizatora Targów (np. niemożliwość odbycia Targów z powodu pandemii 

COVID19 lub innych wydarzeń losowych) usługa będąca przedmiotem niniejszego 

postępowania nie będzie realizowana. 

 

Informujemy, że Zapytanie ofertowe znajduję się na stronie internetowej Krajowego Związku 

Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych: 

www.grupyogrodnicze.pl. 

http://www.grupyogrodnicze.pl/

