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Warszawa: Usługa sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych na połączenia krajowe i 
międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych 
Numer ogłoszenia: 65138 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , Aleja Lotników 22, 02-
668 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5667200, faks 022 5667202. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.aotm.gov.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzedaŜy i dostarczania 
biletów lotniczych na połączenia krajowe i międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii 
Medycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa sprzedaŜy i 
dostarczania biletów lotniczych na połączenia krajowe i międzynarodowe dla Agencji Oceny 
Technologii Medycznych. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 62.11.00.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2009. 

 



 2 z 4 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem 
niniejszego zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień (naleŜą do IATA lub posiadają autoryzację IATA); 2. Posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych wykonania zamówienia 
(wykaŜą się min. 1 usługę sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych o wartości min. 
20.000,00 zł netto); 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadają polisę ubezpieczeniową lub inny 
dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności); 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnia w/w warunków na 
podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz 
dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm.) oraz oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ. 1) Wypełniony 
formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków 
określonych przepisami art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych - załącznik nr 2. 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, usług w okresie 
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (min. 1 usługa 
sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych o wartości min. 20.000,00 zł netto), z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie 
dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie - załącznik nr 3. 
4) Parafowany i podpisany opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4. 5) Aktualny 
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument moŜe złoŜyć w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6) 
Aktualny dokument potwierdzający przynaleŜność do IATA (International Air 
Transport Association) lub posiadanie autoryzacji IATA (dokumenty musza być 
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przetłumaczone na język polski). Za aktualny winno się uznać dokument, na którym 
osoby upowaŜnione do składania oferty w imieniu Wykonawcy złoŜą pisemnie 
oświadczenie, Ŝe dane w nim zawarte są aktualne na dzień złoŜenia oferty. 7) 
Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy - jeŜeli ofertę podpisuje osoba(y) nie 
wymienione w dokumencie określającym status prawny Wykonawcy. 
Pełnomocnictwo naleŜy załączyć równieŜ w przypadku, gdy wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (wspólne ubieganie się 
Wykonawców o udzielnie zamówienia). 8) Potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej wraz z oświadczeniem o jej odnowieniu na cały okres realizacji 
zamówienia. UWAGA !!! 1. Wykonawcy mający swoja siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokument lub 
dokumenty wymienione w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 2. W przypadku 
wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe 
zaŜądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Wszelkie informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503), które 
Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania, 
winny być załączone na końcu oferty w osobnym opakowaniu, w sposób 
umoŜliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: -Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania-, z 
zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 – Cena za wystawienie jednego biletu na połączenie międzynarodowe - 75 
• 2 - upust w % od ceny brutto dla jednego biletu lotniczego na połączenie 

międzynarodowe - 10 
• 3 - Cena za wystawienie jednego biletu na połączenie krajowe - 10 
• 4 - upust w % od ceny brutto dla jednego biletu lotniczego na połączenie krajowe - 5 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.aotm.gov.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Agencja 
Oceny Technologii Medycznych Aleja Lotników 22 02-668 Warszawa Wydział 
Organizacyjno Administracyjny. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  26.03.2009 godzina 15:30, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych Aleja 
Lotników 22 02-668 Warszawa Sekretariat. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

 


