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Kraków, 30.11.2017r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Zakup usługi jest planowany w Projekcie pn. „Wdrożenie Planu działalności międzynarodowej firmy SKK 

S.A. „ w ramach REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

SKK SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Gromadzka 101 
30-719 Kraków 
NIP: 6751198454 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

Zasada konkurencyjności 

 

III. KOD CPV 

 
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego 
63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 
 
 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

LP. NAZWA URZĄDZENIA Opis usługi 

1 Usługa transportu lotniczego  

 

Środek transportu: samolot 

Ilość osób podróżujących: 4 osoby 

Termin wylotu: 22.04.2018 (trzy osoby) i 23.04.2018 (jedna 

osoba) 

Termin przylotu: 25.04.2018 (jedna osoba) i 27.04.2018 (dwie 

osoby) 28.04.2018 (jedna osoba) 

Miejsce wylotu: Kraków 

Miejsce przylotu: Hanower 
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V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

Oferta powinna zawierać:  

 

• Dane identyfikujące oferenta  

• Datę przygotowania i termin ważności oferty, 

• Opis usług w ramach oferty,  

• Cenę całkowitą netto i brutto 

• Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,  

• Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),  

• Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty, 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta 

może zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania lub na 

własnym szablonie z uwzględnieniem wszystkich wymaganych danych.  

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert: 08.12.2017r. 

• Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  

• poczty elektronicznej na adres mailowy: wioleta.trojan@skkglobal.com lub 

• poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  

SKK SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Gromadzka 101 
30-719 Kraków 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.skkglobal.com 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 16.04.2018 r. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
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• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

• posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów; 

• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

• sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

2. Wykluczenia 

 

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane 

osobowo i kapitałowo z zamawiającym.  

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

3. OCENA OFERT 

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

1. Cena NETTO 100% (100 pkt) 

 

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  

 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 100 pkt,   

gdzie: 

 

Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”  

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów  

Ci – cena netto oferty badanej 

 

4. DODATKOWE INFORMACJE 
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Dodatkowych informacji udziela Konrad Uliński pod numerem telefonu 693 058 383 oraz adresem email: 
wioleta.trojan@skkglobal.com.   
 

5. ZMIANY W UMOWIE 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy lub złożonego zamówienia zawartej z 

podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego  

z następujących powodów:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,  

b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta, 

c) okoliczności siły wyższej,  

d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  

6. ZAŁĄCZNIKI 

  

1. Wzór formularza ofertowego. 
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5 

Załącznik nr 1. 

………………………….. 
                                                                                                                                      

Miejscowość, data   
 

FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 30.11.2017 dotyczące wyboru dostawcy usług 
transportowych opisanych w zapytaniu ofertowym, składamy poniższą ofertę: 
 

Dane Oferenta 

Nazwa   

Adres   

NIP  

Dane Osoby Kontaktowej 

Imię i Nazwisko  

Adres e-mail  

Telefon  

Parametry oferty 

Data przygotowania oferty  

Data ważności oferty  

Usługa 

Usługa transportu   

  

Termin dostawy 

Termin dostawy do  

 
 
Oświadczenie oferenta: 
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• Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do 
niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do 
przygotowania oferty. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi 
warunkami.  

• Oświadczam, że podana w ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z 
realizacją zamówienia 

• Oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie 
likwidacyjne czy upadłościowe, 

• Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, 

• Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych usług, 
• Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym, 
• Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani 

osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w 
szczególności poprzez: 
- uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, 
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, 
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej 
do złożenia oferty 

 

Podpis osoby upoważnionej do 
złożenia oferty 

 

 
 

 


