
Lublin: Świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów 

lotniczych dla 39 osób na przelot samolotem na trasie Polska - Szanghaj (Chiny) i Pekin 

(Chiny) - Polska 

Numer ogłoszenia: 55570 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej , ul. I Armii 

Wojska Polskiego 3, 20-078 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 532 78 43, faks 0-81 532 44 83. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpit.bip.lublin.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi w zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych dla 39 osób na przelot samolotem na trasie 

Polska - Szanghaj (Chiny) i Pekin (Chiny) - Polska. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów 

lotniczych dla 39 osób na przelot samolotem na trasie Polska - Szanghaj (Chiny) i Pekin 

(Chiny) - Polska. Zakres zamówienia obejmuje: dokonanie rezerwacji, sprzedaż i dostarczenie 

Zamawiającemu 39 sztuk biletów lotniczych na przelot samolotem na trasie Polska - Szanghaj 

(Chiny) i Pekin (Chiny) - Polska. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.09.2013. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających 

ofertę wspólną. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części 

zamówienia podwykonawcom. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada ważny certyfikat 

przynależności do IATA (International Air Transport Association) lub, że posiada ważną 

autoryzację IATA uprawniającą do sprzedaży biletów lotniczych. 4. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki 

cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy 

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania 

wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w 

przypadku osób fizycznych. 6. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w III.4.3), zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania 

osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionym 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zpit.bip.lublin.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Pieśni i Tańca LUBLIN ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin, pokój Administracji. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Zespół Pieśni i Tańca LUBLIN, ul. I Armii Wojska 

Polskiego 3, 20-078 Lublin, pok. Administracji. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest 

p. Adam Maruszak - Zespół Pieśni i Tańca LUBLIN, ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 

Lublin, tel. 081/ 53-278-43, w godz. od 8:00 - 14:00. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


