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17/POIR/2019                                                                                                                 Warszawa, 24.10.2019r. 
 

Odpowiedzi na pytania 
 

w postępowaniu na zakup biletów i rezerwacje noclegów dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22,  
02-611 Warszawa informuje, że poniżej udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje 
treść Zapytania ofertowego w zakresie określonym odpowiedziami na pytania. 
Odpowiedzi na pytania są integralną częścią Zapytania i są wiążące dla Zamawiającego  
i Wykonawców od dnia ich publikacji. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
W zapytaniu ofertowym są wykluczające się zapisy: 
Zapytanie ofertowe: 
IV. Kryteria oceny ofert i ich wagi," 8. Minimalna wysokość każdej z opłat transakcyjnych wskazanych 
w Formularzu ofertowym może wynosić 0,00 zł. W takim przypadku Zamawiający uzna, że opłata 
transakcyjna zawarta jest w cenie biletu lub rezerwacji noclegu." oraz  

1.    Sposób przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach: 
1)   Punkty w kryterium Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego zostaną 

obliczone w następujący sposób: 
a)   Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów.   
b)   Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w Formularzu ofertowym przedstawi ceny 

brutto opłat transakcyjnych wraz z podatkiem VAT. 
najniższa opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego 

c)    Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------------x 30 
opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego w ofercie badanej 

 
2)   Punkty w kryterium Suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego, 

autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu zostaną obliczone w następujący sposób: 
a)   Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
b)   Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w Formularzu ofertowym przedstawi ceny 

brutto opłat transakcyjnych wraz z podatkiem VAT. 
Najniższa suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego,  
autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu 

c)    Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------------------x 20 
Suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego,  
autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu w ofercie badanej 

W przypadku zaoferowania opłaty transakcyjnej w wysokości 0,00zł Wykonawcy otrzymają 0 
punktów.  

Czy Zamawiający zmieni sposób (wzór) obliczania punktacji lub ustanowi, iż opłata musi być 
wyższa lub równa 0,01zł? 

 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający modyfikuje Dz. IV ust. 10 pkt 2 i 3 w następujący sposób: 

2) Punkty w kryterium Opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego zostaną 
obliczone w następujący sposób: 
a) Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 
b) Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w Formularzu ofertowym przedstawi 

ceny brutto opłat transakcyjnych wraz z podatkiem VAT. 
c) Oferta w tym kryterium uzyska 30 punktów, jeżeli wysokość opłaty transakcyjnej za 

wystawienie jednego biletu lotniczego będzie wynosić 0,00 zł. 
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d) Jeżeli wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego będzie 
wynosić ponad 0,00 zł liczba punktów przyznanych ofercie w tym kryterium będzie 
obliczona według następującego wzoru: 

                                                                                  najniższa opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego (>=0,01 zł) 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------------- x 15 
                                                                      opłata transakcyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego w ofercie badanej (>=0,01 zł) 

e) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 

3) Punkty w kryterium Suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu 
kolejowego, autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu zostaną obliczone w 
następujący sposób: 
a) Oferta w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
b) Oferta w tym kryterium uzyska 20 punktów, jeżeli suma opłat transakcyjnych za 

wystawienie jednego biletu kolejowego, autobusowego i za dokonanie rezerwacji 
noclegu będzie wynosić 0,00 zł, 

c) Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w Formularzu ofertowym przedstawi 
ceny brutto opłat transakcyjnych wraz z podatkiem VAT. 

d) Jeżeli suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego, 
autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu będzie wynosić ponad 0,00 zł liczba 
punktów przyznanych ofercie w tym kryterium będzie obliczona według następującego 
wzoru: 

Najniższa suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego,  
autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu (>=0,01 zł) 

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------------- x 10 
Suma opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu kolejowego,  
autobusowego i za dokonanie rezerwacji noclegu w ofercie badanej (>=0,01 zł) 

e) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po 
przecinku. 

 
 
Pytanie nr 2: 
Zapytanie ofertowe  IV. Kryteria oceny ofert i ich wagi, 10.  Sposób przyznawania punktów w 
poszczególnych kryteriach:  
f)   Dla każdej z niżej wymienionych kalkulacji tras Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wydruku 
(skan) biletu lotniczego z systemu GDS, który posiada minimum następujące cechy: 

 bagaż rejestrowany (symbol bagażu ma być widoczny na wystawionym bilecie). 
Każdy bilety wygenerowany w systemie zawiera symbol bagażu stanowiący informację odnośnie 
bagażu rejestrowanego, może to np. być 0PC ( brak bagażu rejestrowanego), 1 PC ( 1 sztuka bagażu 
rejestrowanego) itp  
Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający życzy sobie, aby każdy bilet zawierał w swej cenie 1 sztukę 
bagażu rejestrowanego czy wystarczający jest tylko bagaż podręczny ? 1 PC to 1 sztuka bagażu 
rejestrowanego do 23 kgs. 
 
Odpowiedź nr 2: 
Każdy bilet powinien zawierać 1 szt. bagażu rejestrowanego. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy w kalkulacji cenowej w zad nr 4 podane daty Waszyngton-Warszawa (15.01.2020)  oraz Warszawa 
Waszyngton (17.01.2020) są datami wylotu z portu, a nie przylotu? 
 
Odpowiedź nr 3: 
Podane daty są datami wylotów z potów. 
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Pytanie nr 4: 
Czy w kalkulacji cenowej w zad nr 5 podane daty Sydney-Warszawa (15.01.2020)  oraz Warszawa-
Sydney (17.01.2020) są datami wylotu z portu, a nie przylotu? 
 
Odpowiedź nr 4: 
Podane daty są datami wylotów z potów. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie 2 biletów one-way do jednego zadania, np. kalkulacja zad 
1 Bruksela-Warszawa (15.01.2020) jako jeden bilet oraz Warszawa-Bruksela (17.01.2020) jako drugi 
bilet. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający dopuszcza przedstawienie 2 biletów one-way w każdym z punktów w ust. 5 Formularza 
ofertowego. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie do jednego zadania 2 biletów na tzw. zakładkę (czyli  
z fikcyjnym powrotem) celem obniżenia wartości biletów? Kalkulacja jednego zadania obejmowałaby 
wtedy 2 bilety. 
 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienie do jednego zadania 2 biletów na tzw. zakładkę (czyli  
z fikcyjnym powrotem). 


