
Warszawa, dnia 20.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania jest sukcesywna dostawa biletów lotniczych na przewozy
pasażerskie zwanych dalej "biletami" dla Instytutu Technologii Elektronowej, Al.
Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

W ramach przedmiotu zamówienia oferent zobowiązany jest do:
rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych ( w klasach zalecanych przez ITE,
m.in.: ekonomicznej i biznes na trasach zagranicznych, a także tzw. Low Cost
Airlines) uwzględniając takie organizowanie trasy podróży, które zapewni terminowe
przybycie na miejsce przeznaczenia osób podróżujących oraz naj niższe ceny tych
biletów przy spełnieniu wymagań podróżnych pracowników ITE;
bezpłatnego dostarczania zamówionych biletów do ITE w terminie uzgodnionym
każdorazowo z ITE, nie później niż na 24 godziny przed terminem planowanej
podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów);
bezpłatnego dostarczania w sytuacji nagłej, zgodnie z decyzją ITE biletu do siedziby
ITE lub do własnego punktu obsługi klienta na lotnisku, ewentualnie do punktu
sprzedaży biletów przewoźnika, który realizuje przelot, nie dłużej niż w ciągu 12
godzin od momentu złożenia zapotrzebowania;
informowania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonywanych
wcześniej rezerwacjach;
informowania każdorazowo drogą elektroniczną o możliwych wariantach połączenia
(minimum 2) z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji (tzn.
uwzględniające zniżki: grupowe o ile występują, warunki ich przyznania wynikające
z terminu rezerwacji, połączeń weekendowych oraz innych promocji), długości trasy
i czasu podróży;
niezwłocznego, pisemnego informowania ITE o niemożności zrealizowania usługi;
zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np. opłaty
lotniskowe, podatki itp.);
załatwiania wszelkich odwołań i reklamacji do linii lotniczych;
świadczenia usług przez 5 dni w tygodniu ( z wyłączeniem sobót, niedziel i dni
świątecznych);
pozyskiwania wiz dla podróżujących - w przypadku konieczności ich posiadania;
wyznaczenia osoby posiadającej doświadczenie w realizacji podobnych zamówień do
przedmiotowego zamówienia, upoważnionej do kontaktu i obsługi ITE.

Ofertę obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją ww. zamówienia
należy dostarczyć do Instytutu Technologii Elektronowej, Al. Lotników 32/46, 02-668
Warszawa, budynek VI, pokój nr 4 lub przesłać na nr faksu 22 847 06 31 lub na e-mail
iwanow@ite.waw.pl nie później niż do dnia 23.03.2018 r. do godz. 13:00

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Izabela Iwanow e-mail
iwanow@ite.waw.pl , tel. 22 54 87 812
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pieczęć adresowa wykonawcy data

FORMULARZ CENOWY
dla Instytutu Technologii Elektronowej

Koszt planowanych połączeń rejsowych na wybranych trasach.

Warszawa - Berlin (Tegel) - Warszawa

Wylot w dniu 24.10.2018
Powrót w dniu 30.10.2018
Cena brutto biletu w PLN .

Warszawa - Oslo (Gardermoen) - Warszawa

Wylot w dniu 27.10.2018
Powrót w dniu 29.10.2018
Cena brutto biletu w PLN .

Warszawa - Stambuł (Ataturk) - Warszawa

Wylot w dniu 08.06.2018
Powrót w dniu 12.06.2018
Cena brutto biletu w PLN .

Warszawa - Paryż (Charles De Gaulle) - Warszawa

Wylot w dniu 22.08.2018
Powrót w dniu 25.08.2018
Cena brutto biletu w PLN .

Warszawa - Londyn (Heathrow) - Warszawa

Wylot w dniu 06.09.2018
Powrót w dniu 10.09.2018
Cena brutto biletu w PLN .

Warszawa - Madryt (Barajas) - Warszawa

Wylot w dniu 10.10.2018
Powrót w dniu 13.10.2018
Cena brutto biletu w PLN .



Warszawa - Bruksela (Brussels National) - Warszawa

Wylot w dniu 16.05.2018
Powrót w dniu 22.05.2018
Cena brutto biletu w PLN .

OGÓŁEM (wszystkie powyższe bilety):

ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY: PLN

OPŁATA TRANSAKCYJNA za wystawienie jednego biletu lotniczego i jego dostarczenie
jest stała i nie może być wyższa niż 20 zł.

Opłata transakcyjna wynosi: PLN.

UWAGA!!!

1. Do wszystkich powyższych biletów lotniczych należy wydrukować (z systemu
elektronicznego) oddzielne rezerwacje na których znajduje się data wydruku - jako
potwierdzenie wykonania kalkulacji cenowej. Rezerwacje te nie stanowią
zamówienia.

2. Rezerwacje muszą być wystawione z jednego dnia na podstawie bieżąco
obowiązujących taryf.

3. Rezerwacja ma zawierać termin wykupu biletu.
4. Wyżej wymienione kalkulacje należy dokonać z wyłączeniem przewoźników "low

cost" z uwagi na to, iż nie istnieje możliwość wydrukowania dla nich rezerwacji.
5. Kalkulacje cenowe należy dołączyć do każdej rezerwacji oddzielnie.
6. Wszystkie powyższe ceny muszą uwzględniać podatek VAT.
7. Należy wyliczyć ceny biletów najkorzystniejszych dla podróżującego pod względem

czasu trwania podróży i ceny. Jeżeli istnieją połączenia bezpośrednie należy podać
ceny tylko takich połączeń.

8. Rezerwacja powinna być jedynie z bagażem podręcznym, chyba że przewoźnik w
cenie biletu uwzględnia bagaż rejestrowany, w tym wypadku należy zrobić kalkulacje
cenową z 1 sztuką bagażu rejestrowanego.


