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       Warszawa, 2017-12-18 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

1. Przedmiot i opis zamówienia 
 
W związku z realizacją projektu „Zwiększenie rozpoznawalności marek produktowych Spółki ANTAR 
na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie promocji.”, w celu zapewnienia 
zgodności z wymogami opisanymi w powyższym projekcie, firma nasza prowadzi postępowanie w 
trybie zapytania ofertowego w zakresie: 
 
Zakup biletów na przelot na trasie Warszawa – Dubai (DXB) – Warszawa. 
 
Opis zamówienia: 
 
- ilość osób: 5 
- data przybycia do Dubaju: 2018-01-27 
- data powrotu – wylotu z Dubaju: 2018-02-02 
- ilość przesiadek: max. 1  
- klasa: ekonomiczna 
-maksymalny czas podróży: 10 godzin 
 
2. Kryteria oceny ofert: 
 
Kryteria wyboru Waga kryterium 
Cena 80% 
Ilość przesiadek 20% 
 
 
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: 
- ocena zostanie wyrażona ilością procent, która zostanie wyliczona według następującego wzoru 
 
gdzie: 
 

C=Cmin/Coferty x 80% 
 
C – oznacza ilość procent jakie otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium 
Cmin – oznacza najniższą cenę w PLN netto spośród ocenianych ofert 
Coferty – oznacza cenę w PLN netto oferty ocenianej 
 
 
I – ilość przesiadek, gdzie I=0% w przypadku 1 przesiadki, I = 20 % w przypadku braku przesiadek; 
 
Sumaryczna ilość punktów (procent) wynosi: TOTAL = C+I 



 
 

ANTAR Sp. J. I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski 
z siedzibą w Warszawie, ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa 

Tel.: +48 22 518 36 00; Fax: +48 22 518 36 30; E-mail: antar@antar.net 

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000086895 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP 524-21-23-915; REGON 012853911; Numer rachunku bankowego: 45 1910 1123 0009 0232 2121 0001 

 

 
ANTAR Sp. J. wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość procent dla parametru 
TOTAL w oparciu o ustalone wyżej kryterium. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie 
zgodnie z opisanym wzorem przyznawania punktacji. 
ANTAR Sp. J. przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy/Wykonawców będzie się kierował 
elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in. 
zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadą ochrony uczciwej konkurencji, 
zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku. 
ANTAR Sp. J. zapewni równy dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia, równe 
traktowanie oraz transparentność postępowania. 
 
Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę. 
  
3. Kryteria oceny ofert – sposób wyliczenia ceny 
 
- Cena  oferty  powinna  zawierać wszystkie  koszty,  jakie  ANTAR Sp. J.  będzie  musiał ponieść w 
związku z zamówieniem. Prosimy wskazać, czy cena jest w wartościach netto, czy też brutto. 
- Cena  podlegająca  ocenie  będzie  łączną  ceną  netto  (bez  VAT)  za  usługę 
wyrażoną w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty zamówienia. W przypadku, gdyby ANTAR 
Sp. J. nie mógł odliczyć VAT od usługi danego wykonawcy, ceną podlegającą ocenie dla tego oferenta  
będzie cena brutto. 
- Zamawiający dopuszcza podanie ceny w walutach obcych. W takim przypadku waluta obca zostanie 
przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór najkorzystniejszej oferty. 
- Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy. 
 
4. Termin i sposób dostarczania ofert: 
 
Oferta powinna zostać przesłana do dnia 27 grudnia 2017 roku, do godz. 16.00, pocztą elektroniczną 
na adres: antar@antar.net lub bezpośrednio do siedziby firmy (miejsce dostarczenia – ANTAR Sp. J., 
ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa). Decyduje data i godzina wpływu oferty do spółki. Przesłanie 
oferty na inny adres mailowy firmy ANTAR Sp. J. niż antar@antar.net (np. na adres pracowników 
firmy ANTAR Sp. J.) nie powoduje wykluczenia oferty, nie gwarantuje jednak, iż oferta zostanie 
dostrzeżona w terminie składania ofert. 
 
5. Warunki udziału w postępowaniu 
 
Prosimy o przedstawienie oferty w terminie opisanym w punkcie 1 z uwzględnieniem poniższych 
informacji: 
- okres ważności oferty  – w przypadku braku podania okresu ważności oferty przyjmuje się, iż 
ważność oferty obowiązuje do daty realizacji zamówienia; 
- określenie waluty w której składana jest oferta; 
- oferta musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Oferta musi  być sporządzona 
w języku polskim lub angielskim; 
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Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert.  
 
6. Informacja o zakresie wykluczenia: 
 
W  celu  uniknięcia  konfliktu  interesów  zamówienia  nie  mogą  być  udzielane  podmiotom 
powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.  
 
7. Wybór ofert 
 
Wybór ofert odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania 
ofert. Najkorzystniejsza oferta zostanie porównana z ofertami dostępnymi na ogólnodostępnych 
stronach internetowych. 
 
ANTAR Sp. J. zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert, jeżeli na 
ogólnodostępnych portalach internetowych znajdzie ogólnodostępną ofertę korzystniejszą od 
przedstawionych przez Oferentów w niniejszym postępowaniu, spełniającą wymagania opisane w 
niniejszym zapytaniu. W takim przypadku zostanie wybrana oferta dostępna na portalu 
internetowym. 
 
8. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień 
 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Tarnkowski – 
atarnkowski@antar.net, tel. +48 22 518 36 00. 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT 
 

    Z poważaniem, 
 
 
 
 

                     Andrzej Tarnkowski 
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