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Żywiec, dnia 22.11.2017 r. 

Zamawiający: 

INFIMED Sp. z o.o.   

ul. Kabaty 1 

34-300 Żywiec 

tel/fax +48 33 861 40 96 

email: office@infimed.pl 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zakupu usług noclegowych w hotelu oraz zakupu biletów lotniczych 

W związku z realizacją projektu p.n. "Wsparcie promocji i internacjonalizacji szansą na wzrost konkurencyjności 
Firmy Infimed Sp. z o.o." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, nr wniosku: 
POIR.03.03.03-24-0020/16, niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na: 
1. zakup usług noclegowych w hotelu 
2. zakup biletów lotniczych 
w związku z uczestnictwem w targach Arab Health 2018 (29.01 - 01.02.2018) i Asia Health 2018 (02-
04.04.2018) 
 

Kod zamówienia CPV  

• 63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne 

• 63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 

• 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

• 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe 

• 55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

• 98341000-5 - Usługi miejsc noclegowych 

• 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 

• 60410000-5 - Usługi regularnego transportu lotniczego 
 
I. Przedmiot zamówienia: 
 
1. Zakup usług noclegowych w hotelu: 
 

A. Targi Arab Health 2018 (czas trwania targów: (29.01 - 01.02.2018)) 

 

1. Specyfikacja noclegu: 
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• miejsce noclegu: Dubaj (maksymalnie 10 km od miejsca organizacji targów Arab Health – Dubai World 
Trade Centre) 

• standard noclegowy - liczba gwiazdek: 4-5 

• okres zakwaterowania: _25.01.2017 – 03.02.2017__, liczba noclegów __9_ noclegów 

• liczba osób:  3 

• Pokoje: 3 pokoje 1-osobowe 
 

 

B. Targi ASIA HEALTH 2018 (czas trwania targów: (02-04.04.2018)) 

 

1. Specyfikacja noclegu: 

 

• miejsce noclegu: Singapur (maksymalnie 10 km od miejsca organizacji targów Asia Health - Suntec 
Singapore Convention & Exhibition Centre) 

• standard noclegowy - liczba gwiazdek: 4-5 

• okres zakwaterowania: _30.03.2018 – 06.04.2018__, liczba noclegów __7_ noclegów 

• liczba osób:  2 

• Pokoje: 2 pokoje 1-osobowe 
 

2. Zakup biletów lotniczych: 
 

A. Targi Arab Health 2018 (czas trwania targów: (29.01 - 01.02.2018)) 

 

2. Specyfikacja lotu: 

 

• bilety na trasie: Kraków/Katowice – Dubaj, Dubaj - Kraków/Katowice 

• data lotu do Dubaju:  25.01.2017, wylot z Kraków/Katowice 

• data lotu powrotnego z Dubaju: 3.02.2017 

• liczba biletów:  3 

• maksymalna liczba godzin lotu w 1 stronę: 7 

• Maksymalna liczba przesiadek: bez przesiadek 
 

 

B. Targi ASIA HEALTH 2018 (czas trwania targów: (02-04.04.2018)) 

 

2. Specyfikacja lotu: 

 

• bilety na trasie: Kraków/Katowice - Singapur, Singapur - Kraków/Katowice 

• data lotu do Singapuru:  _29.03.2018_, wylot z Kraków/Katowice 

• data lotu powrotnego z Singapuru: 6.04.2018 

• liczba biletów:  2 

• maksymalna liczba godzin lotu w 1 stronę: 17 

• Maksymalna liczba przesiadek: 1 
 

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). 

III. Złożona oferta musi zawierać: 

1. nazwę i adres oferenta 
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2. datę sporządzenia 
3. cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w walucie PLN: 

a. za każdą z usług wskazanych w pkt I, 1-2 osobno 
b. łącznie za całe zamówienie 

4. termin ważności oferty min. do dnia 6 kwietnia 2018 r. 
5. termin płatności 

 
IV. Sposób złożenia oferty: 

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 

3. zawierać załączone oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta może zostać przesłana na każdy z poniższych sposobów: 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@infimed.pl  

• na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w niniejszym zapytaniu 

• dostarczona osobiście 

V. Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2017 r.  

• Decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego lub na wskazane konto e-mail. 

• Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

VI. Kryteria oceny ofert - maksymalnie 100 punktów 

1. cena netto za całość zamówienia (Cena): 100% 

Sposób liczenia punktacji: 

 C min 

C p = ---------------------------- x 100 

 C o 

Cp - liczba punktów w kryterium "Cena" 
C min - cena oferty najniższej spośród złożonych 
C o - cena oferty badanej 
 
 

VII. Termin realizacji umowy:  

Targi ARAB HEALTH 2018 

• noclegi/zakwaterowanie - przyjazd do hotelu w Dubaju (25.01.2018 r.), wyjazd z hotelu z Dubaju 

(03.02.2018 r.) 

• bilety lotnicze - data lotu do Dubaju:  25.01.2018 r., data lotu powrotnego z Dubaju: 3.02.2018 r. 

 

mailto:zamowienia@infimed.pl
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Targi ARAB HEALTH 2018 

• noclegi/zakwaterowanie - przyjazd do hotelu w Singapurze (30.03.2018 r.), wyjazd z hotelu z 

Singapuru (06.04.2018 r.) 

• bilety lotnicze - data lotu do Singapuru:  29.03.2018, data lotu powrotnego z Singapuru: 6.04.2018 

VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym: 

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 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 przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, 

polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa, 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d. 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. 

Jak również przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się przesłanki wskazane w Art. 6c Ustawy o 

PARP, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym a wykonawcą, polegające na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co 

do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności 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. 

 

W imieniu Zamawiającego, 

 

 

---------------------------------- 

podpis i pieczątka firmowa 

-- 
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Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym 


