
t6di, dnia{Ss.2018r. 

URZAD MIASTA toDZl 

DOA~ZP~"1.271.62.2018 

Wszyscy Wykonawcy ubiegaj~cy sifl 
o udzielenie zam6wienia 

Zamawiajqcy - Miasto t6dz, Urzqd Miasta todzi, ul. Piotrkowska 104 zgodnie 
z § 16 ust. 2 Regulaminu udzielania zam6wien publicznych, kt6rych wartose 
szacunkowa nie przekracza wyratonej w zJotych r6wnowartosci kwoty 30 000 euro oraz 
prowadzenia Rejestru udzielanych zam6wien publicznych, do kt6rych ustawy 
Prawo zam6wien publicznych nie stosuje si~ wprowadzonego Zarzqdzeniem 
Nr 4679NII/16 Prezydenta Miasta todzi z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w post~powaniu 
na "Obstuge logistyczna wizyt studyjnych za granica i na terenie Polski 
realizowanych w drugiei potowie 2018r. w ramach przygotowan do organizacji 
wvstawy EXPO Horticultural 2024 w todzi" 

dokonuje nastflPuj~cych zmian: 

1) 	Zat~cznika nr 2 do OIWZ - Formularz ofertowy: 

Jednolity tekst Zatacznika Nr 2 do OIWZ - Formularz ofertowv, zamieszczony jest na 
stronie internetowej Zamawiajqcego pod adresem: 

htlp:llbip.uml.lodz.pllurzad-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-eurol 

W przypadku, gdy wvkonawca ztozy oferte na Formularzu ofertowym 
nie uwzgledniajacym zmiany w zakresie specyfikacji lotu Warszawa - Paryz -
Warszawa, Zamawiajacy odrzuci oferte wykonawcy jako niezgodna z trescia 
OIWZ. 

2) 	 Pkt. 10.4.2 OIWZ - w zakresie zmiany specyfikacji lotu na trasie Warszawa 
- Paryz - Warszawa. 

Pkt 10.4.2 OIWZ otrzymuje brzmienie: 

10.1.1 Zasady oceny ofert wg 	 kryterium "Cena za przyktadowe rezerwacje bilet6w 
lotniczych trasy europejskie I pozaeuopejskie" (CRL) 

W przypadku kryterium "Cena za przykJadowe rezerwacje bilet6w lotniczych trasy 
europejskie I pozaeuopejskie" oferta otrzyma zaokrqglonq do dw6ch miejsc po 
przecinku ilose punkt6w wynikajqcq z dziaJania: 

CRL= (CRLmin : CRLi ) x 15 
gdzie: 

1I0se punkt6w jakie otrzyma oferta badana za kryterium "Cena za 
• CRL przyk~adowe rezerwacje bilet6w lotniczych trasy europejskie I 

pozaeuropejskie" 
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CRLmin 

I CRLi 
euro 

TRASA (z kodem 
lotniska) I HOTEL 

Warszawa (WAW) 
- Taichung {RMQ}
Warszawa (WAW) 

Warszawa (WAW) 
- Paryz (COG)

Warszawa (WAW) 

Uwagi: 

"Gena za przykJadowe rezerwacje biletow 
pozaeuropejskie" sposrod wszystkich ofert 

SPECYFIKACJA: data 
wylotu, data powrotu, max 
czas na przesiadk~, min. 
czas na przesiadk~! max 

liczba przesiadek; 

8 r., max 2 
przesiadki, po max 3h kazda, 
max czas catej podr6zy 19h; 
powr6t 30.11.2018 r., max 2 

przesiadki, po max 4,5 h kazda, 
maxczas 22 

Warszawv pomiedzy 06.00
10.00 bez przesiadekj 

powr6t 14.11.2018 r .. wylot z 
Paryza po godz. 19.00, bez 

• W przypadku, kiedy Wykonawca wskate cent? 0 wartosc 0,00 PLN (kolumna nr 4,5,6) dla wlw pozycji 
tabeJi, w kryterium oceny "Gena za przykladowe rezerwacje bilet6w lotniczych trasy europeiskie / 
pozaeuropejskie", Zamawiaiacy uzna, te oferta jest niezgodna z trescia S/WZ i zostanie odrzucona. 

• Wskazane w tabe/i ceny w kolumnie nr 4, 5 i 6 nie moga wvnosic 0,00 PLN. 
• Wvkonawca jest zobow;azanv dolaczvc do oferty wydruki rezerwacvine dla w/w pozycii tab eli. 
• W przypadku, kiedy Wykonawca nie zalaczy do oferty wvdruk6w rezerwacvinych dla wlw pozvcji tabeli, 

Zamawiajacy przyjmie, te w danym kryterium oceny "Gena za przykladowe rezerwacje bilet6w 
lotniczych trasv europejskie / pozaeuropejskie", otrzyma 0 pkt. 

3) Pkt. 11.11.4 OIWZ otrzymuje brzmienie: 

11.11.4 	 wydruki rezerwacyjne (wygenerowane np. z systemu Amadeus Selling 
Platform, Globalnego Systemu Oystrybucyjnego Galileo, Electronic Ticket 
Passenger Itinerary Receipt lub innych) potwierdzajace cene biletu, nazwe 
przewoznika, godziny wylotow i ladowan oraz trasy do wymienionych miejsc 
podrozy (1 trasa europejska, 1 trasa pozaeuropejska, 2 noclegi) wraz z data 
dokonania rezerwacji na sz6sty dzien liczac od dnia publikacii OIWZ ti, 
18.06.2018r. 

Uwaga: 

wvliczenia wskazanego terminu nalezy dokonac w oparciu 0 art. 111 § 2 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z trescia ktorego "jesli POczC4tkiem terminu oznaczonego 
w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si~ przy obliczaniu terminu dnia, 
w ktorym to zdarzenie nastC4P~o". 
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4) Pkt. 12.1 OIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.1 	Ofert~ nalezy umiescie w zamkni~tym opakowaniu. uniemozliwiajqcym odczytanie 
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno bye oznaczone 
nazwq (firmq) i adresem Wykonawcy. oraz opisane: 

konawcy 

Urz~d Miasta t.odzi 
Wydziat Zam6wien Publicznych 

w Departamencie Obstugi i Administracji 
ul. ks. Ignacego Skorupki 21 

90-532 t.6dz 

"Obsluga logistyczna wizyt studyjnych za granicct i na terenie Polski realizowanych 

w drugiej polowie 2018r. w ramach przygotowan do organizacji wystawy 


EXPO Horticultural 2024 w lodzi" 


Nle otwlerac dniem 19.06.2018 r. do 11:00" 

5) Pkt. 12.2 OIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.2 	 Ofert~ nalezy ztozye w sekretariacie Wydziafu Zam6wien Publicznych 
w Departamencie ObSfUgi i Administracji Urz~du Miasta todzi, ul. ks. Ignacego 
Skorupki 21.90-532 t6dz, pok6j nr 8, III pi~tro, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 19.06.2018 r.j do 90dz. 10:00 
~____________~_____ _____________L ____________~~ 

6) Pkt. 12.5 OIWZ otrzymuje brzmienie: 

12.5 Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Wydziafu Zam6wien Publicznych Departament 
ObSfUgi i Administracji Urz~du Miasta todzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21 
III pi~tro, pok. nr 15. 

0dZ
L..-_w_d_n_iu___-L-_1_9._06._2_01_8_r·_..~i__ _ _._-'--____ 	 O_9_ _ 1_1_:0_0_--...J 

"--,'- ,2DENT.AMIAS~~§P 
/ Roman Cie!;~k 

o. 3'0 A .£ ~I
Wydzialu Z~UbIiCZnyC 
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