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43-300 Bielsko-Biała, ul. Wiktora Przybyły 2 

NIP: 547-005-23-91 

Nr Umowy: POIR.03.03.03-24-0083/17-00  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

W związku z realizacją projektu „Evatronix Embedded Services  - promocja 

i internacjonalizacja marki produktowej IT/ICT” w ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP 

w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego 

INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracamy się z zapytaniem ofertowym w temacie: 

ZAKUP BILETÓW LOTNICZYCH NA TRASIE KRAKÓW – LOS ANGELES – KRAKÓW 

ORAZ NA TRASIE LYON – LOS ANGELES - KRAKÓW 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia  

Zamówienie obejmuje zakup biletów lotniczych na trasie Kraków – Los Angeles – Kraków 

oraz na trasie Lyon – Los Angeles - Kraków. Przelot związany jest z realizacją misji 

handlowej do USA (spotkania z potencjalnymi klientami). 

Ilość biletów: 3 

Klasa: ekonomiczna 

Maksymalna liczba przesiadek: 2 

 

Data wylotu: 

3.12.2017 

 

Data powrotu: 

13.12.2017 

 

 

2. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania powyżej określonego zamówienia, 

b. są uprawnione do występowania w obrocie gospodarczym i prawnym, 

c. spełnia i akceptuje wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, 

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i 

terminową realizację zamówienia, 



                
 

e. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi 

zdolnymi do wykonywania zamówienia, 

f. posiadają niezbędną wiedzę i odpowiednie doświadczenie w zakresie 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. 

Pozostałe warunki: 

g. nie istnieje możliwość składania ofert częściowych, 

h. złożona oferta zachowuje ważność w terminie min. 30 dni od jej złożenia 

i. złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy, 

j. wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent. 

 

 

3. Wykluczenie z udziału w postępowaniu ofertowym 

Z postępowania wykluczone są podmioty związane 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 przygotowaniem i 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, 

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.   

 

4. Termin i miejsce składania ofert 

Oferty można składać pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 20.11.2017, godz. 16.00. 

e-mail: dominika.rytwinska@evatronix.com   

 

5. Termin realizacji zlecenia 

3.12.2017 

 

6. Dostawa biletów 

Poczta elektroniczna (dominika.rytwinska@evatronix.com)  
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