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Szczecin, dnia 01.06.2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ Nr 1/05/2022 

 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(dalej w treści Zapytania „CIAM”) realizując projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” w konsorcjum z 

Pomorskim Uniwersytetem Medycznym pod nazwą MareMed, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej na naukę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(Działanie 4.4), publikuje zapytanie o cenę na kompleksową organizację transportu, zakwaterowania, 

pośrednictwa wizowego oraz ubezpieczenia podczas wyjazdu na misję gospodarczą i Międzynarodowe 

Targi Innowacji i Wynalazczości INEX 2022 w Indiach w dniach 15.11.2022-20.11.2022 r., w Margao. 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

Centrum Innowacji Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o. o., ul. Teofila 

Starzyńskiego 9/102, 70-506 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000474865, NIP: 851 317 13 20 

Opis przedmiotu 

zapytania 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację 

transportu, zakwaterowania, pośrednictwa wizowego oraz 

ubezpieczenia podczas wyjazdu na misję gospodarczą i 

Międzynarodowe Targi Innowacji i Wynalazczości INEX 2022 w 

Indiach w dniach 15.11.2022-20.11.2022 r., w Margao, przy 

następujących założeniach:  

2) podróż w obie strony na trasie Szczecin -Margao (stan Goa) w Indiach, 

w tym na trasie Berlin –Margao (stan Goa) albo Szczecin (lotnisko 

Goleniów) – Margao (stan Goa) samolotem. Wylot, przylot – Berlin 

lub Goleniów; Niezbędne transfery w obie strony: Szczecin – lotnisko 

– Szczecin oraz lotnisko – hotel – lotnisko; 

3) bilet w klasie ekonomicznej, z możliwością bezkosztowej zmiany daty 

podróży oraz zmiany pasażera, z zapewnieniem przedstawicielowi 

Zamawiającego możliwości uczestnictwa w całym wydarzeniu; 

4) Oferent jest zobowiązany do optymalizacji podróży pod względem 

czasu i kosztów, przy czym długość lotu, o którym mowa w pkt 1 nie 

może przekraczać łącznie 20h; 

5) pobyt w hotelu w Margao od 15.11.2022 r. (zakwaterowanie możliwie 

bezzwłocznie po przylocie), do zakończenia targów/misji, tj. 

wymeldowanie w dniu 20.11.2022 r. późnym wieczorem lub w dniu 

21.11.2022 r.;  

6) Zakwaterowanie w najbliższej okolicy miejsca wystawy lub w dalszej 

z zapewnionym transportem do hali wystawowej, która mieści się w 

Ravindra Bhavan/Margao oraz z wystawy do hotelu: 

- ilość osób: 1 

7) pokój jednoosobowy z łazienką oraz śniadaniem, klimatyzacją i wifi 

lub pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania o 

powyższych parametrach; 

8) Pośrednictwo w uzyskaniu wizy do Indii wraz z dokonaniem 

stosownych opłat.  
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Termin 

wykonania 

Do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

Data ogłoszenia 

zapytania o cenę 

1 czerwca 2022 r. 

Miejsce składania 

informacji o cenie 

Informacje o cenie proszę składać w formie elektronicznej, na adres e-mail: 

d.wiaterek@innoam.pl lub dostarczyć do Zamawiającego - Centrum Innowacji   

Akademii Morskiej w Szczecinie sp. z o.o., ul. Teofila Starzyńskiego 9 -

portiernia, 70-506 Szczecin 

Termin składania 

informacji o cenie 

8 dni od dnia ogłoszenia Zapytania o cenę, tj. do dnia 10 czerwca 2022 r. do 

godz. 9:00, przy czym liczy się moment wpływu informacji o cenie do 

Zamawiającego. 

Informacje 

dodatkowe 

Zamawiający informuje, że przewiduje zawarcie umowy w przedmiocie 

wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę z jednym z wykonawców, który 

złoży informacje o cenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego zapytania o cenę. We wzorze informacji o cenie, które stanowi 

załącznik nr 2, Wykonawca powinien wskazać cenę podróży oraz jej założenia, 

tj. czas trwania lotu, warunki zakwaterowania, termin dostarczenia wizy, 

transfery lotniskowe, opis ubezpieczenia oraz opis transferów w miejscu 

docelowym. 

Zamawiający informuje, że zawrze umowę jedynie z Wykonawcami, którzy 

nie podlegają wykluczeniu z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 

2022 r., poz. 835). Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania 

Wykonawcę:  

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 

wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania; 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na 

listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, w postaci wykluczenia z 

postępowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w informacji o cenie oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu z niniejszego postępowania z ww. przyczyn. 
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Ponadto, Zamawiający informuję, iż warunkiem zawarcia Umowy jest 

złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i 

osobowych z Zamawiającym. W przypadku odmowy złożenia ww. 

oświadczenia Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia 

Umowy. 

 

Unieważnienie 

postępowania 

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy: 

1. Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia; 

2. Wystąpi wada, która uniemożliwi zawarcie ważnej umowy pomiędzy 

Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, a Zamawiającym; 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 

postępowania bez podania przyczyny. 

Załączniki Załącznik nr 1 – Wzór umowy; 

Załącznik nr 2 – wzór informacji o cenie 

 

Daniel Wiaterek 

Prezes Zarządu 


