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Poznań, dnia 20 lipca 2017 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

na rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych na rzecz Wielkopolskiego 

Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2017 roku. 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM: 

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

tel. +48 61 671 71 71 

e-mail: wfr@wfr.org.pl 

NIP: 783-17-49-000, REGON: 365658047  

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest  rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych na 

rzecz Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w 2017 roku. 

Planowane zapotrzebowanie na bilety lotnicze jest orientacyjne. Zamawiający zastrzega możliwość 

zmian w zakresie wskazanych ilości, terminów oraz destynacji.  

Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu  

o składane zlecenia przygotowania oferty przelotu (zapytania o rezerwację), w których Zamawiający 

będzie przekazywał Wykonawcy wszystkie szczegóły dotyczące lotu / podróży, niezbędne do 

przygotowania oferty przelotu. 

Istotne warunki realizacji zamówienia zostały określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (SOPZ) oraz Istotnych postanowieniach umowy, które stanowią odpowiednio Załącznik  

nr 2  i 3 do Zapytania ofertowego. 

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik 

do niniejszego Zapytania ofertowego. 

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej (skan Formularza ofertowego) na adres:  

wfr@wfr.org.pl w terminie do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 12:00 

Wymagany termin związania ofertą: 14 dni. 
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IV. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA: 

1) oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie złożenia nie będą brane pod uwagę przy 

ocenie ofert; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi 

oferentami; 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia; 

4) w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia, jednakże ocena, czy zachodzą szczególne 

okoliczności należy wyłącznie od decyzji Zamawiającego. 

V. KRYTERIUM OCENY OFERT: 

Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony 

w oparciu o kryterium „Wartość jednostkowa brutto opłaty transakcyjnej”. 

Opłata transakcyjna obejmuje rzeczywisty koszt realizacji zamówienia, w szczególności: koszt 

rezerwacji i wystawienia biletu, dostawę biletu w cenie brutto, koszt przypominania o zbliżających się 

terminach wykupu biletów, oferowanie wariantów połączeń, 24 - godzinna opieka „opiekuna 

podróży” dla podróży międzykontynentalnych oraz „serwis alarmowy - help desk” dla podróży 

europejskich, koszty ewentualnego powtórzenia rezerwacji, zmiany rezerwacji, wymiany biletu, 

reklamacji oraz wszelkie inne koszty związane z należytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

Spośród złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę z najniższą „Wartością jednostkową brutto 

opłaty transakcyjnej”. 

Kryterium oceny ofert = „Wartość jednostkowa brutto opłaty transakcyjnej” 100%. 

VI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU: 

Monika Gałganek-Napierała 

monika.napierala@wfr.org.pl 

tel. 61 671 71 86 

WICEPREZES ZARZĄDU 

/-/ Jarosław Sierszchulski 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy. 

2) Załącznik nr 2  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). 

3) Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy. 

http://www.wfr.org.pl/

