Poznań, 31.08.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
na rezerwację i zakup biletów lotniczych
w ramach projektu nr AAL2/2019/2/GUIDed/2020 o nazwie ”GUIDed Platforma wspomagająca życie
i interakcje społeczne (GUIDed)”, realizowanego w ramach Programu Active Assisted Living (AAL)
Programme – Call 2019, Sustainable Smart Solutions for Ageing well, współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

I.

Informacje o Zamawiającym:

Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
NIP: 781-00-00-455
KRS: 0000119735
Główne PKD: 26.60.Z
tel.: +48 61 853 14 25
fax: +48 61 853 14 19
email: info@harpo.com.pl
http://www.harpo.com.pl

II. Przedmiot zamówienia:
Rezerwacja i zakup biletów lotniczych:
a) dla dwóch osób na trasie Poznań – Wiedeń – Poznań
b) data wylotu z Poznania: 28.09.2020 (rano/przed południem)
c) data powrotu do Poznania: 30.09.2020 (wieczór)
d) maksymalna liczba przesiadek w jedną stronę: 1
e) bagaż podręczny.

III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
100% cena brutto
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100, wg
następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa oferowana cena / oferowana cena badanej oferty) x 100
W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana
przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia sporządzenia protokołu wyboru ofert.

IV. Termin na składanie ofert:
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na następujące adresy poczty elektronicznej:
jstarosta@harpo.com.pl oraz info@harpo.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.09.2020 r.
do godz. 23:59:59.

V. Dodatkowe informacje o zamówieniu:
1. Zamówienie może być udzielone podmiotowi posiadającemu zdolność technicznoorganizacyjną do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającemu następujące przesłanki:
a) niepowiązanemu lub niebędącemu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji
z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
b) niebędącemu podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim
stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym
w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia
włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo
w organach dostawcy towaru lub usługi;
c) niebędącemu podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do
Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
d) niebędącemu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, ze
zm.).
2. Zamówienie będzie udzielone z zachowaniem zasad: uczciwej konkurencji, efektywności,
jawności i przejrzystości.
3. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (z późn. zm.).
4. Zapytanie ofertowe zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.harpo.com.pl/oferta/zapytania-ofertowe/ oraz wysłane do co najmniej trzech
oferentów. Zamawiający dokona wyboru jednej, najkorzystniejszej oferty zgodnie
z kryteriami przewidzianymi w punkcie III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

VI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami
1. Telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-16.00 lub drogą
elektroniczną.
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zapytania jest Joanna Starosta-Sztuczka, tel.
61 853 14 25, e-mail: jstarosta@harpo.com.pl.

VII. Wybór oferty
1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta, która uzyska najkorzystniejszą dla
Zamawiającego cenę (na podstawie punktacji uzyskanej przez Wykonawcę w kryterium
opisanym w punkcie III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty niniejszego Zapytania
ofertowego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.harpo.com.pl/oferta/zapytania-ofertowe/.

VIII.

Odwołanie postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzielenie zamówienia
bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
2. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej
Zamawiającego http://www.harpo.com.pl/oferta/zapytania-ofertowe/.

Jarosław Urbański
Prezes Zarządu Harpo Sp. z o.o.

