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……………………………………………. 
Pieczęć firmowa 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2016 

I.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Jarosław Zagożdżon  AUTO –GAZ CENTRUM , 26-600 Radom , ul. Chorzowska 11 A, NIP 796-112-11-39 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W związku ze złożeniem wniosku na realizację  projektu  pt.: „ Internacjonalizacja firmy Jarosław Zagożdżon 
AUTO-GAZ CENTRUM poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz 
misjach gospodarczych. ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Działanie 3.2 - Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 – 
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, typ projektów: Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost 
eksportu towarów i usług,  Jarosław Zagożdżon  AUTO –GAZ CENTRUM ogłasza nabór ofert na dostawę  
usługi dotyczącej: 
 

 zakupu trzech biletów lotniczych na lot bezpośredni, kierunek Warszawa (WAW) – Moskwa (SVO), 
Moskwa (SVO) - Warszawa (WAW) w terminie wylot dn. 17.10.2016 w godzinach 7.00-12.00, powrót 
21.10.2016 w godzinach 10.00 – 15.00, klasa ekonomiczna 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia –   niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 

Oferent powinien złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego. 

V. MIEJSCE  ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

Załączniki nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego należy przesłać drogą mailową na adres: 

katarzyna.lipiec@agcentrum.pl do dnia 28.09.2016r. do godziny 23-59-59.  

 UWAGA: Liczy się data wpływu oferty. 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: e-mail: katarzyna.lipiec@agcentrum.pl  lub                      

fax. 48 322 27 32.Przed upływem terminu składania ofert , oferent może zmienić lub wycofać swoja ofertę. 
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VI. KRYTERIA WYBORU OFERT 
 

Cena zamówienia biletów lotniczych – waga kryterium 100% 
 
Liczba punktów liczona zgodnie z wzorem: 
 
                                                            Najniższa zaoferowana łączna cena 
                      Ilość punktów  =  ------------------------------------------------------ x 100 pkt. 
                                                               Łączna cena w badanej ofercie 
 

Maksymalna liczba punktów - 100 
Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów. 
Punkty w kryterium cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.   
 

VII. WYMOGI FORMALNE  
 
Wystawienie dokumentu sprzedaży zgodnie z prawem polskim.  

 
VIII. ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:  

 
1. Wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub 

budzą wątpliwości Zamawiającego.  
2. Uznawania za nieważne ofert złożonych po wyznaczonym terminie.  
3. Uznawania za nieważne ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego 
4. Zmiany, modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert.  O 

każdej zmianie, modyfikacji Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, do 
których skierowano zapytanie ofertowe lub w przypadku zamieszczenia zapytania ofertowego na 
stronie internetowej, zamieszcza stosowną informację na swojej stronie internetowej.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, 
przekazując swoje zapytanie pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.  

6. Zamknięcia postępowania prowadzonego w drodze zapytania ofertowego bez wyboru 
najkorzystniejszej oferty.  

7. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie byłby możliwy z uwagi na fakt, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie i warunkach, zamawiający wezwie tych Oferentów do złożenia w 
terminie 3 dni ofert dodatkowych. 

8. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane  w 
złożonych wcześniej ofertach podstawowych. 
 

IX. ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY przekazują sobie wszelkie pisma, zawiadomienia, informacje 
drogą elektroniczną.  

 
X. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian zamówienia z poszanowaniem ustawy Kodeks 

Cywilny.  
 
XI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY  

 
1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 

kapitałowo.  
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  



Strona 3 z 3 

 

d) pozostawaniu 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.  

3. Wykonawca oświadcza, że jego firma znajduję się w dobrej kondycji finansowej oraz nie toczy się w 
stosunku do tej firmy postępowanie upadłościowe, nie została ogłoszona jej upadłość, jak też firma 
nie jest w likwidacji. 

4. Do potwierdzenia braku wykluczenia Wykonawcy wraz z ofertą składa on oświadczenie  o braku 
powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.   

 
Załączniki:  

1. Załącznik Nr 1 – Oferta 
2. Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym 


