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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 

 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź  
NIP: 725-000-55-74, REGON 470569240; 
Tel. 042 664 37 94 
Fax. 042 664 37 50 
mail: i_witaszek@larr.lodz.pl 
                                                                                                                                                      
2. Tytuł projektu 
 
„Region Łódzki  - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy  na arenie krajowej i 
międzynarodowej”  
    
3. Nazwa osi priorytetowej i działania 
 
Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - MARKETING I PROMOCJA 
PRODUKTÓW I „MAREK” REGIONALNYCH I LOKALNYCH. 
 
 
4. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Zamówienie dotyczy realizacji usługi poniżej 14 000 euro netto, jest udzielane w trybie 
zapytania ofertowego, kierowanego co najmniej do 3 Wykonawców, zgodnie z „Zasadami 
udzielania zamówień dla Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków 
RPO WŁ” 
 
5. Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real  

w Monachium w dniach 5-9 października 2013 r. na trasie Warszawa-Monachium-Warszawa 

a) Przelot na linii Warszawa-Monachium-Warszawa 

- wylot z Warszawy: 5 października 2013r. 

- wylot z Monachium: 9 października 2013r. 

      b)  Ilość osób:3 
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6. Miejsce i termin składania ofert 
 

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: 
  

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 

lub na adres e-mail: i_witaszek@larr.lodz.pl. 
 

Termin składania ofert upływa 25.07.2013r., do godz. 15:00. 
Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące 
znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do 
Zamawiającego, a nie data jej wysłania.  
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 
 

O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności tj. do rezerwacji biletów lotniczych 
na terenie Europy (udokumentowane stosownym oświadczeniem), 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień  dla JST 
lub instytucji otoczenia biznesowego (minimum 3 udokumentowane oświadczeniem),  
c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe 
wykonanie zamówienia, 
d) nie otwarto ich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, 
e) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie, 
f) złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert   
 
 
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty 
 
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: 

a)  Cena brutto – 80% im niższa cena – łączna wartość brutto oferty, tym większa 
wartość punktowa tego kryterium) 

b)  Najkrótszy czas lotu – 20 % (im krótszy czas lotu, tym więcej punktów). 
 

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów, obliczanych według wzoru: 
   
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 80 punktów i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące wyższą cenę otrzymają 
odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób: 
        A = (C : Co) x 100 x 0,80, gdzie: 
        A to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę,  
        C to oferowana najniższa cena oferty (najniższa łączna wartość brutto),  
        Co to cena oferty (łączna wartość brutto) oferowana przez danego Wykonawcę. 
 
Najkrótszy czas lotu:  

mailto:i_witaszek@larr.lodz.pl
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Oferta proponująca najwięcej punktów w kryterium najkrótszy czas lotu otrzyma maksymalnie 
20 punktów. Ilość punktów oznacza również wartość procentową.  
 
Ocenie czasu lotu podlegać będą: 
Łączny czas trwania podróży w każdą stronę (tj. lot na trasie Warszawa-Monachium-
Warszawa).  
Sposób oceny jakości: 
Oferta proponująca najniższą cenę otrzyma maksymalnie 20 punktów i zostanie uznana za 
najkorzystniejszą w ramach tego kryterium. Oferty proponujące najkrótszy czas lotu otrzymają 
odpowiednio mniej punktów, obliczonych w następujący sposób: 
     B = (C : Co) x 100 x 0,20, gdzie: 
     B to liczba otrzymanych punktów przez danego Wykonawcę,  
     C to oferowany najkrótszy czas lotu, 
     Co to czas lotu oferowany przez danego Wykonawcę. 
 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie spełniała wymogi formalne, nie 
będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą ilość punktów P = A + B. 
 
W przypadku, jeśli dwóch lub więcej wykonawców złoży oferty o takiej samej cenie i czasie 
lotu, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do dodatkowych negocjacji. Wykonawcy 
składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych 
ofertach.  
Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej 
www.larr.lodz.pl  do dnia 26 lipca 2013 roku oraz zamieszczona w siedzibie firmy w miejscu 
publicznie dostępnym. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia. 
 
 
9. Modyfikacja treści zapytania ofertowego 
 
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie 
przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz 
podane do publicznej wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny 
będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty  lub wprowadzenie zmian w ofercie 
pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
 
10. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: 

a) nie zostanie złożona żadna oferta, 
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
c) Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było 

przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia 
prawidłowej umowy. 

d) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia. 

 

http://www.larr.lodz.pl/
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11. Opis sposobu przygotowania ofert  - instrukcja dla oferentów. 
 
a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania 

lub czytelnym pismem ręcznym. 
b) Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawienia własnej pomyłki) dokonane w ofercie 

muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę, wraz z pieczątką.  
c) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
d) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert.    

 
 


