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ZAPYTANIE OFERTOWE 

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

dotyczące zakupu usług noclegowych w hotelu oraz zakupu biletów lotniczych i kolejowych     

 

     w związku z realizacją przez Gminę Milanówek projektu pn. „DEvelopment of sustainable 

MObility management in European Cities" (DEMO-EC) współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg 

Europa na lata 2014 – 2021 oraz na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.), niniejszym 

zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: 

1. zakup usług noclegowych w hotelu w Genui, Włochy dla 3 osób 

2. zakup biletów lotniczych dla 3 osób 

3. zakup biletów kolejowych dla 3 osób 

w związku z uczestnictwem w spotkaniu projektowym DEMO-EC w dniach 12-13.04.2018 r. 

w Genui, we Włoszech. 

 

Miejsce i sposób składania ofert 
 

Oferta musi: 

 

1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego - oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę 

2. zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem 

rejestrowym; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę 

aleksandra.kowalczyk@milanowek.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Aleksandra Kowalczyk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

22 758 30 61 wew. 229  



   

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia - opis skrócony: 

1. Zakup usług noclegowych w hotelu: 

A) Wariant I 

Termin: 11-13.04.2018 r. 

B) Wariant II 

Termin: 11-14.04.2018 r. 

2. Zakup biletów lotniczych: 

A) Wariant I 

Przelot na trasie: Warszawa – Genua – Warszawa 

Termin: 11.04.2018 r. (wylot); 13.04.2018 r., lub 14.04.2018 r. (powrót) 

B) Wariant II 

Przelot na trasie: Warszawa – Mediolan – Warszawa 

Termin: 11.04.2018 r. (wylot); 13.04.2018 r., lub 14.04.2018 r. (powrót) 

3. Zakup biletów kolejowych: 

A) Wariant I 

Termin: 11.04.2018 r., 13.04.2018 r. 

B) Wariant II 

Termin: 11.04.2018 r., 14.04.2018 r. 

 

II. Informacja o braku możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - oferent musi wykonać 

całość zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, wskazanego w 

pkt I (1-2). 

Kategoria ogłoszenia 

Usługi 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

I. Przedmiot zamówienia: 

 

1. Zakup usług noclegowych w hotelu: 

A. Wariant I 

Specyfikacja noclegu: 

• liczba osób: 3 

• miejsce zakwaterowania – Genua, Włochy 

• okres zakwaterowania 11.04-13.04.2018 r. (2 noclegi)  

• 3 pokoje jednoosobowe 

• standard hotelu: 4* 

• pokój ze śniadaniami i wi-fi w pokoju 

• położenie hotelu w Centrum, w odległości maksymalnej do 5 km od miejsca spotkania – 

Piazza de Ferrari/Via del Seminario 16, czas dojazdu nie dłuższy niż 30 minut komunikacją 

miejską 

B. Wariant II: 

• liczba osób: 3 

• miejsce zakwaterowania – Genua, Włochy 

• okres zakwaterowania 11.04-14.04.2018 (3 noclegi) 



   

• 3 pokoje jednoosobowe 

• standard hotelu 4* 

• pokój ze śniadaniami i wi-fi w pokoju 

• położenie hotelu w Centrum, w odległości maksymalnej do 5 km od miejsca spotkania – 

Piazza de Ferrari/Via del Seminario 16, czas dojazdu nie dłuższy niż 30 minut komunikacją 

miejską 

 

2. Zakup biletów lotniczych: 

A. Wariant I 
Specyfikacja lotu: 

• bilety na trasie: Warszawa-Genua; Genua-Warszawa 

• data lotu do Genui: 11.04.2018 w godzinach rannych, wylot z Warszawy 

• data lotu powrotnego z Genui: 13.04.2018, po godz. 18.00. lub 14.04.2018 r. w godzinach 

rannych. 

• liczba biletów: 3 

• maksymalna liczba przesiadek: 1, czas oczekiwania na przesiadkę max 3.5 godz. 

 

B. Wariant II 
Specyfikacja lotu: 

• bilety na trasie: Warszawa - Mediolan; Mediolan - Warszawa 

• data lotu do Mediolanu: 11.04.2018, wylot z Warszawy 

• data lotu powrotnego z Mediolanu: 13.04.2018 po g. 18:00 lub 14.04.2018 w godzinach 

rannych 

• liczba biletów: 3 

• lot bezpośredni - bez przesiadek 

 

3. Zakup biletów kolejowych: 

Podróż koleją na trasie: Mediolan-Genua-Mediolan dla 3 osób. Wyjazd z Mediolanu w dniu 

11.04.2018 po godz. 11.00, Wyjazd z Genui do Mediolanu w dniu 13.04.2018 po godz. 15.00. 

lub wyjazd z Genui do Mediolanu w dniu 14.04.2018 w godzinach rannych. 

 

II. Informacja o braku możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - oferent musi wykonać 

całość zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, wskazanego w 

pkt I (1-2). 

Kod CPV 

63512000-1; 63510000-7, 63000000-9 

Nazwa kodu CPV 

Usługi biur podróży i podobne, Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów 

wycieczkowych, Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 

Załączniki 

 Formularz Zapytania ofertowego  

 



   

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Oferta musi: 

 

1. zostać złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego - oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę 

2. zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta, zgodnie z dokumentem 

rejestrowym; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 

Kryteria oceny ofert 

Cena netto w PLN za całość zamówienia - łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia 

wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym (Cena): 100% 

Termin składania ofert 
 

15.03.2018 r. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

Gmina Milanówek 

Adres 

Kościuszki 45 

05-822 Milanówek 

Numer telefonu 

22 758 30 61 

Fax 

22 755 81 20  

NIP 

5291799245 

Tytuł projektu 

DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities (DEMO-EC) 


