Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 181549-2012 z dnia 2012-08-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na przeloty zagraniczne,
krajowe i biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne dla pracowników Zamawiającego oraz
ubezpieczenie podróżnych podczas pobytu za...
Termin składania ofert: 2012-08-30

Numer ogłoszenia: 318852 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181549 - 2012 data 22.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).



W ogłoszeniu jest: 3) rezerwacja biletów przez Zamawiającego, będzie się odbywać drogą
elektroniczną lub telefonicznie. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela do kontaktu z
Zamawiającym. Wykonawca powinien przedstawić, co najmniej trzy opcje połączeń wraz z
informacją o cenie, terminie wystawienia biletu. Ponadto, przy wystawianiu biletu Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o możliwościach i kosztach ewentualnych zmian lub anulacji;.



W ogłoszeniu powinno być: 3) rezerwacja biletów przez Zamawiającego będzie się odbywać
drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku przesłania zapytania drogą elektroniczną,
Wykonawca zobowiązuje się do przesłania drogą elektroniczną co najmniej trzech opcji połączeń
wraz z informacją o cenie i terminie wystawienia biletu w ciągu 30 minut od przesłania zapytania.
W przypadku przesłania zapytania po godzinie 15.30, Zamawiający powinien otrzymać
odpowiedź do godz. 8.30 dnia następnego. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela do kontaktu z
Zamawiającym. Wykonawca powinien przedstawić co najmniej trzy opcje połączeń wraz z
informacją o cenie i terminie wystawienia biletu. Ponadto, przy wystawianiu biletu Wykonawca
poinformuje Zamawiającego o możliwościach i kosztach ewentualnych zmian lub anulacji.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).



W ogłoszeniu jest: III.3.1).



W ogłoszeniu powinno być: - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się
dokumentem potwierdzającym przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu
Lotniczego (IATA) lub posiadanie akredytacji IATA uprawniającej do usługi w zakresie agencji
sprzedaży pasażerskiej IATA.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).



W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty: Dokument potwierdzający przynależność do
Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub posiadanie akredytacji
IATA uprawniającej do usługi w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA.



W ogłoszeniu powinno być: Nie dotyczy.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).



W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena
- 00 2 - Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego - 20 3 Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego krajowego - 5 4 - Wysokość
opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego zagranicznego - 5 5 - Doświadczenie
Wykonawcy - od ilu lat agencja funkcjonuje na rynku - 30 6 - Liczba agentów lotniczych, jakimi
Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia - 20 7 - Wysokość składki
ubezpieczeniowej (suma ubezpieczenia 10.000 euro) za jeden dzień podróży - 20.



W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 00 2 - Wysokość brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego
zagranicznego - 20 3 - Wysokość brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego
krajowego - 5 4 - Wysokość brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego
zagranicznego - 5 5 - Doświadczenie Wykonawcy - od ilu lat agencja funkcjonuje na rynku - 25 6
- Liczba agentów lotniczych, jakimi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia 25 7 - Wysokość składki ubezpieczeniowej (suma ubezpieczenia 10.000 euro) za jeden dzień
podróży - 20.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.08.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, Kancelaria.



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 r. godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa piętro III, Kancelaria.



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).



W ogłoszeniu jest: -.



W ogłoszeniu powinno być: koncesje, zezwolenia lub licencje.

