
1) W pkt II ozn " Kryteria i zasady oceny ofert" oraz w pkt V ozn " Opis sposobu 
obliczania ceny oferty" , ppkt 3 i ppkt 6 Zamawiający opisuje oczekiwania dot. 
prezentowanej w ofertach ceny za wystawianie biletów lotniczych, anulowanie , 
zmiany etc. , zastrzegając jednocześnie , ze oferta może ulec odrzuceniu w 
przypadku uznania ją przez Zamawiającego jako rażąco niskiej. 
W ceku uniknięcia ewent. nieporozumień, ze względu na fakt braku szczegółowego 
określenia elementów składowych wpływających na kalkulację oferowanej wysokości 
opłaty transakcyjnej rozumiemy , że Wykonawca podczas przygotowywania oferty 
winien brać pod uwagę wszelkie wpływające na  proponowaną opłatę transakcyjną 
uwarunkowania - organizacyjno-finansowe. 
Prosimy o potwierdzenie zwrotne , że w przypadku wykazania przez Wykonawcę 
dodatkowych elementów cenotwórczych , wskazujących na racjonalną 
kalkulację oferty, sama wysokość przedmiotowej opłaty transakcyjnej nie będzie 
przez Zamawiającego kwestionowana ( realnie ponoszone przez Wykonawcę koszty 
obsługi pokrywane być mogą np. z innych , powiązanych bezpośrednio z każdą 
transakcją wystawiania biletu  , a neutralnych dla Zamawiającego, źródeł 
finansowania wynikających z dodatkowych umów z podmiotami trzecimi ). 
 Wysokość opłaty za wystawienie biletu jest jedynym składnikiem cenowym oferty i 
wydaje się , ze cena winna odzwierciedlać rzeczywiste możliwości Oferentów , 
biorąc pod uwagę wszystkie w/w czynniki cenotwórcze 

 Ad. 1 

Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z elementów wyboru Oferenta jest cena proponowanej usługi tj. 

cena jednostkowa za wystawienie biletu oraz inne koszty np. związane z wystawieniem, zmianą, 

anulacją i dostarczeniem biletu nie można się zgodzić z zaprezentowanym stanowiskiem. 

Skalkulowanie opłacalności złożenia oferty dotyczyć ma tego konkretnego zamówienia. Wysokość 

opłaty transakcyjnej będzie zawsze kwestionowana, gdy jej cena będzie rażąco niska, czyli gdy będzie 

ona niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi. 

2) Prosimy o potwierdzenie że oferta cenowa dotyczy jedynie biletów 
międzynarodowych  ( Ogłoszenie w treści wspomina o podróżach zagranicznych 
delegatów , więc prawdopodobnie postępowanie dotyczy jedynie biletów 
międzynarodowych). 
Podatek VAT jest różny w przypadku biletów lotniczych międzynarodowych i 
krajowych, więc w przypadku dwóch rodzajów podróży Formularz Cenowy winien 
ulec zmianie i uwzględniać podział na dwa rodzaje podróży. 
 

Ad. 2 

Zapytanie dotyczy, co do zasady biletów międzynarodowych. Jednakże w naszej ocenie cena jaką 

Oferent ma wskazać dotyczy wystawienia biletu i ewentualnie innych kosztów a co za tym idzie nie jest 

istotne czy wystawiany jest bilet na przeloty międzynarodowe lub krajowe gdyż nakład pracy jest 

tożsamy. 

 

3) W Formularzu Ofertowym - Formularzu Cenowym Zamawiający oczekuje 
wskazania dwóch kwot dot. : 
a) cena jednostkowa za wystawienie biletu lotniczego 



b) koszty związane z wystawieniem ( ponownie), zmiana , anulacją i dostarczeniem 
biletu lotniczego 

 Jak rozumieć należy powyższy wymóg , gdy w obu przypadkach powtarzana jest 
usługa wystawiania biletu ? 
 

Ad. 3 

Zamawiający oczekuje dokładnego podania kwot za czynności wskazane w tabeli. To, że w obu 

przypadkach jest dokonywana usługa wystawiania biletu nie znaczy, że koszty w obu sytuacjach będą 

tożsame. 

4) W Formularzu Ofertowym- Formularzu Cenowym ujęta jest tabela w którym 
istnieje kolumna ozn : " Ilość".  
Prosimy o wskazanie jakie wielkości należy wpisać w tę kolumnę oraz wskazanie 
sposobu wypełniania całego Formularza Cenowego 
 

Ad. 4 

Oczekujemy wskazania dla jednego biletu. 

 

5) W Formularzu Ofertowym - Formularzu cenowym widnieją kolumny ozn. " Wartość 
Ogółem z VAT PLN" - dwa wiersze tabeli. 
Czy ujęte poniżej tabeli sformułowanie ; " Wartość oferty ogółem z 
VAT:.................................... złotych" winno być sumą wierszy nr 1 i nr 2? 
 

Ad. 5 

Przykład wypełnienia formularza 

L.p. Nazwa produktu Ilość 

Cena 

jednostkowa 

bez VAT 

(PLN) 

Wartość 

ogółem  

bez VAT 

(PLN) 

VAT 

 

Wartość 

ogółem  

z VAT (PLN) 

X Zamówienie  X X X X X 

1. 
Cena jednostkowa za 

wystawienie biletu 
1 50 50 23 61,50 

 

2. 

Inne koszty np. związane  

z wystawieniem, zmianą, 

anulacją i dostarczeniem 

biletu 

1 10 10 23 12,30 

 

 

6) W Formularzu Ofertowym - Formularzu Cenowym , we wspomnianej tabeli, 
Zamawiający używa sformułowania : 



> cena jednostkowa za wystawienie biletu lotniczego 

natomiast w kolejnym wierszu tej samej tabeli sformułowania: 
> koszty związane z wystawieniem, zmiana , anulacją i dostarczeniem biletu 
lotniczego 

Czy wg Zamawiającego sformulowania cena i koszt winny być w tym przypadku 
używane wymiennie , a Zamawiający miał każdorazowo na myśli wskazanie przez 
Oferentów  CENY usług , zgodnie z Ustawą o cenach? 

Czy należy rozumieć , ze cena musi być wyższa niż PLN 0,00 ? 

  
 

Ad. 6 

Cena musi odzwierciedlać realny koszt związany z wystawieniem konkretnego biletu. Nie jest 

dopuszczalne uznanie, że koszt a tym samym nakład pracy związany z wystawieniem jednego biletu  

w tym zamówieniu wynosi np. 0,10 zł. 

 

7) Zgodnie z treścią Ogłoszenia jednym z kryteriów oceny ofert jest posiadane przez 
Oferenta  "Doświadczenie w obsłudze wyjazdów zagranicznych dla klientów 
instytucjonalnych (w szczególności dla polskich związków sportowych  
Rozumiemy , że zestawienie usług dot. tego kryterium winno zawierać wyłącznie 
usługi zrealizowane na rzecz zwiazków sportowych- prosimy o potwierdzenie 
 

Ad.7 

Jak wskazano w ogłoszeniu Oferent winien wykazać się doświadczeniem w obsłudze wyjazdów 

zagranicznych dla klientów instytucjonalnych. Jako takie są rozumiane również polskie związki 

sportowe. Tym samym nie muszą to być wyłącznie polskie związki sportowe. 

 


