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ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I. Zapraszamy1 do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego zorganizowania 
wyjazdu do Hanoi (Wietnam) w związku z wizytą delegacji przedstawicieli Polskiej Straży 
Granicznej w ramach projektu pt. „Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi 
oraz z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i  Integracji. 

II. DANE ZAMAWIĄJĄCEGO 

Nazwa organizacji: Zarząd do Spraw Cudzoziemców 
 Komenda Główna Straży Granicznej 
 Adres: al. Niepodległości 100  
 02-514 Warszawa 
 E-mail: zcu.kg@strazgraniczna.pl 
 Tel.: (22) 500 42 37 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (opcjonalnie/ich niespełnienie oznacza 
odrzucenie oferty, należy unikać warunków ograniczających konkurencję) 2 

1. Płatność po dokonaniu usługi na podstawie faktury VAT bez przedpłat (termin płatności 
21 dni po otrzymaniu faktury).  
Płatnikiem będzie: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  

ul. Komitetu Obrony Robotników 23  
02-148 Warszawa   
NIP: 522-273-59-86  
REGON: 015783045, 

2. wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w 24-godzinnym kontakcie 
z opiekunem zamówienia z ramienia Wykonawcy w czasie realizacji zamówienia. W 
tym celu należy wskazać całodobowy nr telefoniczny pod którym będzie można uzyskać 
pomoc w sytuacjach awaryjnych w czasie trwania wyjazdu 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zapewnienie poniższych usług: 

 Rezerwacja oraz wykupienie biletów lotniczych dla 3 osób na trasie Warszawa-
Okęcie – Hanoi – Warszawa-Okęcie z max. 1 przesiadką. Wylot z Warszawy 
planowany jest na 18.03.2018 r. w godzinach przedpołudniowych, wylot z Hanoi 
planowany jest na 24.03.2018 r w godzinach przedpołudniowych. Bilety w klasie 
ekonomicznej. 

 Rezerwacja oraz wykupienie noclegów ze śniadaniem dla 3 osób w hotelu O’Gallery 
Premier w Hanoi (Wietnam) w dniach 19-24.03.2018 r.   

 Zamówienie oraz opłacenie hotelowego transferu z lotniska do hotelu w dniu 
przylotu do Hanoi (19.03.2018 r.) oraz transferu z hotelu na lotnisko w dniu wylotu 
z Hanoi (24.03.2018 r.) 

                                                           
1 Zapytania ofertowe powinny być wysłane do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców (powyżej 30.000 euro 
netto obligatoryjne jest umieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej, dodatkowo można 
wysłać zapytania ofertowe). 
2Wypełnić w przypadku żądania określonego warunku, np. wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie, lub  
posiadane uprawnienia itp. 
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 W przypadku przylotu do Hanoi we wczesnych godzinach porannych, zapewnienie 
wczesnego zakwaterowania oraz możliwości zjedzenia śniadania w hotelu. 

 Zorganizowanie kolacji podsumowującej w restauracji hotelu O’Gallery Premier dla 
10 osób w dniu 20.03.2018 r. Kolacja powinna odbyć się w godzinach 19.00 – 24.00. 
Menu kolacji powinno się składać z: 
- 5 przystawek podanych na stole, 
Do tego menu serwowane: 
- 2 zupy do wyboru,  
- 3 dania główne do wyboru (w tym jedno wegetariańskie), 
- 2 desery do wyboru, 
- napoje bez ograniczeń. 

Uwagi do przedmiotu zamówienia: 

 Wykonawca jest zobowiązany podać cenę brutto za całość zamówienia, 

 po otrzymaniu ofert Zamawiający udzieli odpowiedzi wyłonionemu Wykonawcy do 
12.03.2018 r. do godz. 15.00. 

 po wyłonieniu Wykonawcy, który będzie realizował ww. zamówienie, Zamawiający 
prześle dane osób, dla których zostaną wykupione bilety lotnicze oraz 
zarezerwowane pokoje w hotelu, 

 Wykonawca jest zobowiązany wskazać całodobowy nr telefoniczny, pod którym 
będzie można uzyskać pomoc w sytuacjach awaryjnych w czasie trwania spotkania. 

V. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. najniższa cena oferty 

VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim; 
2. Oferta musi być czytelna; 
3. Ofertę należy złożyć w terminie3 do dnia 09.03.2018 r. do 14.00. 

- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II., 
- przesłać faksem na numer (22) 500 47 77, 
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres 
karolina.jancik@strazgraniczna.pl 

4. Zamawiający odrzuci ofertę4: 
1) złożoną po terminie*; 
2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu*; 
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*; 
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi*; 

                                                           
*Opcjonalnie, w zależności od decyzji zamawiającego można wykreślić; 
3 Termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego od dnia 
umieszczenia ogłoszenia zawierającego zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub przesłania zapytania 
ofertowego do potencjalnych wykonawców i kończy się z upływem dnia ostatniego, więc otwarcie ofert powinno 
nastąpić po upływie 7 dni a więc najwcześniej 8 dnia (szczegóły liczenia terminów patrz rozdział 7 Podręcznika dla 
beneficjenta).  
4 Jeżeli zamawiający przewiduje możliwości odrzucenia oferty, ma obowiązek wskazać przypadki, których to będzie 
dotyczyło. Rekomendowany katalog przesłanek w tym zakresie znajduje sie w punkcie VI ust. 5. 
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5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia*; 

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY 

1. oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V, 

2. oferta cenowa powinna być sporządzona w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem: 
cena biletów lotniczych, cena pokoju, cena kolacji podsumowującej, cena transferu na 
lotnisko, podając konkretne wartości brutto, a nie przedziały cenowe. 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU 

Dodatkowych informacji udziela: 
Karolina Jancik 
Wydział VI Funduszy Zagranicznych 
Zarząd do Spraw Cudzoziemców  
Komenda Główna Straży Granicznej 
tel. 22 500 40 62  
kom. 502 047 798 
e-mail: karolina.jancik@strazgraniczna.pl 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, a także 
zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy5: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta; 
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku 
jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano 
ogłoszenia o zamówieniu; 
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia 
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy. 

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zarządu ds. Cudzoziemców 
KGSG do zawarcia umowy.  
3. Termin związania ofertą: 3 dni od zakończenia terminu składania ofert6. 

 
 

8 marca 2018 r. 
(data) 

 
Karolina Jancik 

(podpis osoby prowadzącej procedurę, 
działającej w imieniu zamawiającego) 

 

 

                                                           
5 Należy wskazać możliwe przypadki kiedy możliwe będzie unieważnienie postępowania/niedokonanie wyboru 
oferty, katalog tych przesłanek znajduje się w punkcie IX ust. 2. Zamawiający może przewidzieć inne dodatkowe 
przesłanki, przy czym przesłanki te muszą być uzasadnione i nie powinny być stosowane w celu uniknięcia 
konieczności udzielania zamówienia w sytuacji złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu. zgodnie z zasadą 
konkurencyjności i braku wystąpienia obiektywnych przewidzianych przesłanek uzasadniających unieważnienie 
procedury wyboru oferty. 
6 Przekroczenie terminu związania ofertą skutkuje jedynie możliwością odmowy podpisania umowy ze strony 
Wykonawcy. 


