
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  zakup  biletów  lotniczych  w  ramach  realizacji  projektu 

Comenius Regio

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie 

się przez całe życie- Comenius Regio, projekt pn.  „Development od Administrative 

Skills Dealing with Violance Problems at School”

W  ramach  zamówienia  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  świadczenia 

następujących usług: 

rezerwacji, zakupu i dostarczania do Urzędu Miasta Płocka biletów lotniczych. 

Ilość biletów: 8 sztuk

Data wylotu: 09.03.2014

Data przylotu: 15.03.2014

Trasa: 

Warszawa-Istambuł 

Istambuł- Diyarbarkir

Mardin-Istambuł

Istambuł- Warszawa 

II. WARUNKI DO SPEŁNIENIA:

1. Zapewnienie lotów bezpośrednich w klasie ekonomicznej na trasach:

Warszawa-Istambuł 

Istambuł- Diyarbarkir

Mardin-Istambuł



Istambuł- Warszawa 

2. Loty Warszawa-Istambuł, Istambuł- Diyarbarkir powinny odbyć się jednego dnia 

(09.03.2014)

3.  Loty  Mardin-Istambuł,  Istambuł-  Warszawa  powinny  odbyć  się  jednego  dnia 

(15.03.2014)

4. Cena biletu powinna zawierać ubezpieczenie NW i bagażu

5. Cena biletu powinna zawierać opłatę za przewóz bagażu rejestrowanego min.20 

kg i podręcznego min.5 kg

6. Cena biletu powinna zawierać opłaty lotniskowe i podatki

Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać 

standardy  Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Transportu  Lotniczego  (IATA)  w 

zakresie sprzedaży biletów lotniczych. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi 

odpowiadaj  ą  wymaganiom  określonym  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  jest 

zobowiązany w ofercie złożyć certyfikat przynależności do IATA (w przypadku linii 

będących członkami IATA), lub ważną akredytację IATA uprawniającą do usługi w 

zakresie  agencji  sprzedaży  biletów  lotniczych  (w  przypadku  pozostałych 

Wykonawców).  Dokument  ten  należy  złożyć  w  formie  oryginału  lub  kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE  OFERTY,  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTERIÓW  I 
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami:

cena - 100 %

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

IV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.  W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę 

zobowiązań  umownych  w  całości  lub  w  części,  Zamawiający  może  umowę 



rozwiązać  bez  wypowiedzenia  w  trybie  natychmiastowym oraz  naliczyć  karę 

umowną w wysokości 20% wynagrodzenia zgodnie z § 2.

2.  Za  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  uważa  się  w  szczególności 

niewłaściwą realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

3. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, 

gdy  do  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  dojdzie  na  skutek 

okoliczności siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od 

woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było zapobiec.

4.  W  przypadku  wyrządzenia  szkody  przewyższającej  wartość  naliczonej  kary 

umownej,  Zamawiający  ma  prawo  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach 

ogólnych.


