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ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 06.12.2011r.
na usługę kompleksowej obsługi wyjazdów realizowanych przez
IWP Sp z o.o. w latach 2012-2013.

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Świętojerska 5/7 (zwany dalej IWP) ma 60-letnie doświadczenie w obszarze upowszechniania wzornictwa i rozwoju nowego produktu. Jest ekspertem
i strategicznym doradcą dla przedsiębiorstw, projektantów wzornictwa oraz
administracji publicznej w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym. Prowadzi działalność na rzecz stymulowania – poprzez wzornictwo – innowacyjności i konkurencyjności polskich produktów, oraz świadczy usługi o charakterze proinnowacyjnym (doradcze, informacyjne, szkoleniowe i sieciowe) dla przedsiębiorstw, instytucji i samorządów.
Są to m. in. projekty badawcze w zakresie wzornictwa i ergonomii, doradztwo w zakresie przygotowania i wdrożenia nowych produktów, szkolenia
dla przedsiębiorców, studia podyplomowe dla kadry zarządzającej, konkursy
na wyłonienie dostawców usług projektowych, promocja innowacyjnych produktów i dobrych praktyk w postaci wystaw i konkursów.
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach
Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka w ramach V Osi Priorytetowej - Dyfuzja Innowacja” , Działanie 5.2 wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym pt. „Zaprojektuj Swój Zysk”.
Obecnie IWP poszukuje firmy świadczącej kompleksową obsługę wyjazdów na lata 2012-2013 w tym usług transportowych i hotelowych.
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SPECYFIKACJA:
I. Usługa transportowa
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. przewiduje zakup biletów
lotniczych, kolejowych i na inne środki transportu :
Do krajów Unii Europejskiej
Do USA i innych krajów świata – sporadyczne zakupy
Na trasy krajowe.
Zakup biletów lotniczych , kolejowych, oraz na inne środki transportu
przez Zamawiającego po przedstawieniu 3 propozycji od najtańszej do najdroższej w celu wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej opcji, lub
informacja, iż zaproponowane połączenie jako jedyne spełnia kryteria Zamawiającego.
Przykładowe kryteria zamówienia mogą być następujące: miejsce docelowe, termin dotarcia, rodzaj i klasa środka lokomocji, ilość przesiadek, ilość
biletów.
Czas na dokonanie zakupu biletów na dany termin i godzinę limitowany
jedynie możliwością ich dostawy do Zamawiającego i godzinami pracy Zleceniobiorcy.
Zwrot biletów na warunkach przewoźnika do czasu upłynięcia terminu początku podróży w godzinach pracy Zleceniobiorcy.
II. Usługa hotelowa
Propozycje wyboru hotelu w oparciu o dane Zamawiającego z uwzględnieniem widełek cenowych wynikających z uregulowań dotyczących delegacji
urzędników państwowych, rezerwacja miejsc hotelowych i opłata za pobyt.
Przedstawienie 3 propozycji od najtańszej do najdroższej w celu wyboru
przez Zamawiającego najkorzystniejszej opcji, lub informacja, iż zaproponowana usługa hotelowa jako jedyna spełnia kryteria Zamawiającego.
Przykładowe kryteria zamówienia mogą być następujące: lokalizacja, kategoria miejsc noclegowych, odległość od miejsca spotkań, odległość od lotniska, stacji kolejowej, dworca autobusowego.
Zleceniobiorca w przypadku uzyskania niższych cen za noclegi niż wynikające z cennika będzie je stosował wobec Zleceniodawcy.
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Czas na dokonanie rezerwacji jak i anulowania miejsc hotelowych w każdym momencie w godzinach pracy Zleceniobiorcy
Zamawiający otrzymywać będzie jedną fakturę zbiorczą za dany miesiąc
zawierającą wykaz wszystkich zamówionych biletów i usług, ze szczegółową
ich specyfikacją.
Płatność wynikająca z faktury zbiorczej będzie uregulowana przelewem.
Dostawa biletów ma się odbywać się do siedziby Zamawiającego w formie
elektronicznej lub tradycyjnej.
Do poniższej tabeli proszę o wpisanie kwot netto w złotych polskich.
TABELA OPŁAT-PROWIZJI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa usługi

Kwota
netto

Wystawienie biletu lotniczego międzynarodowego
Zmiana lub zwrot biletu
Zmiana nazwiska i wystawienie nowego biletu
Wystawienie biletu lotniczego krajowego
Zmiana lub zwrot biletu
Zmiana nazwiska i wystawienie nowego biletu
Wystawienie biletu taniej linii lotniczej
Zmiana lub zwrot biletów tanich linii (jeżeli linia
dopuszcza)
Dostawa i wystawienie biletu kolejowego
Rezerwacja pokoju hotelowego za granicą
Rezerwacja pokoju hotelowego w kraju
Termin płatności w dniach - od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego

INFORMACJE DLA OFERENTÓW
1. Zamawiający przy realizacji niniejszego zamówienia nie stosuje Ustawy
o Zamówieniach Publicznych.
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2. Rozpatrywane będą tylko kompleksowe oferty, nie dopuszczamy ofert
cząstkowych, każda strona oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
3.Wybór Zleceniobiorcy oparty będzie o uzyskanie największej ilości najwyższych lokat (najniższa prowizja) wśród wszystkich kategorii umieszczonych w powyższej tabeli. W przypadku uzyskania równorzędnego wyniku
przez kilka firm, pośród nich zostanie niniejsza procedura powtórzona.
4. Proszę o przesłanie wraz z ofertą Państwa projektu umowy na w/wym.
usługi.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez
podania przyczyn. Z tytułu unieważniania postępowania potencjalnym Zleceniobiorcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
6.Ofertent do przedstawionej oferty winien załączyć:
- KRS
- NIP
-REGON
7.Wyłoniony potencjalny Zleceniobiorca pod rygorem wykluczenia z postępowania przed zawarciem umowy będzie zobowiązany przedstawić:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
8.Oferty można składać droga elektroniczną do godz. 12.00 w dniu 14
grudnia 2011, a następnie należy dostarczyć je w formie papierowej na niżej
podany adres , lub w podanym terminie tylko w wersji papierowej
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.
Ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
9. Osobą prowadzącą niniejsze postępowanie jest:
Dariusz Adaszewski
Kierownik Działu Administracji
Tel 515-146-226
dariusz_adaszewski@iwp.com.pl

