
 
Rzeszów, 31.08.2018 r.  

 

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia nr: RFI/02/08/2018 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

Prime Bit Games S.A. 

Ul. Juliusza Słowackiego 24/1101  

35-060 Rzeszów 

Oddział w Krakowie  

ul. Andrzeja Sokołowskiego 3 

31-436 Kraków 

NIP: 8133733409  

 

II. INFORMACJE OGÓLNE: 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia projektu unijnego pt.: 

„Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Prime Bit 

Games SA w zakresie eksportu na rynkach zagranicznych”, firma PrimeBit Games S.A. zwraca 

się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz 

szacunkowych kosztów projektu polegającego na wykonaniu usług doradczych w zakresie 

opracowania strategii dotyczącej działalności eksportowej.  

Wyżej wymienione szacowanie jest związane z planowaną realizacją przez PrimeBit Games 

S.A. projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, III Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie 

małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji 

i sprzedaży biletów lotniczych.  

Określenia przedmiotu zamówienia:  

1. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, w dwie strony (tam i z 

powrotem)  Polska - USA 16-18 kwietnia 2019r. 

2. Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych w klasie ekonomicznej, w dwie strony (tam i z 

powrotem) Polska - USA 01-04 sierpnia 2019r.  

 

Czy przewidywane jest udzielenie zamówień uzupełniających:  NIE  

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:     NIE  

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:     NIE  

Wspólny słownik zamówień (CPV): 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych  

i pakietów wycieczkowych 
Terminy: 

Termin wykonania zamówienia nie później niż na 3 tygodnie przed planowaną datą podróży.  



 
Lokalizacja projektu: 

Miejsce realizacji projektu zlokalizowane będzie w:   

• kraj: Polska,  

• województwo: Małopolskie,  

• miejscowość: Kraków. 

 

IV. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY: 

1. Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia należy sporządzić na wzorze stanowiącym 

załącznik 2 do niniejszego dokumentu.  

 

V. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:  

1. Szacowanie należy składać w formie:  

a. pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, 

kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: PrimeBit Games S.A.  

ul. Juliusza Słowackiego 24/1101, 35-060 Rzeszów  lub,  

b. mailowo na adres office@primebitgames.com 

2. Szacowanie należy złożyć do końca dnia 10.09.2018 r.   

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZACOWANIA:  

1. Szacowanie powinno zawierać:  

a. Nazwę i adres wykonawcy (pełna nazwa instytucji, dane teleadresowe wraz  

z danymi osoby kontaktowej w sprawie szacowania). 

b. Wartość oferty  

c. Datę sporządzenia szacowania.  

2. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty powiązane  

z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.   

 

VII. DANE KONTAKTOWE DO OFERTY: 

PRIMEBIT GAMES S.A. 

ul. Juliusza Słowackiego 24/1107, 35-060 Rzeszów 

Oddział w Krakowie:  

ul. Andrzeja Sokołowskiego 3, 31-436 Kraków 

e-mail: office@primebitgames.com 

www.primebitgames.com 

Osoba ze strony Zamawiającego do kontaktu: Marek Brusik, tel. +48 17 283 18 70  

e-mail: mbrusik@primebitstudio.com  

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE  

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie 

jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu 

wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. szacunkowych kosztów realizacji projektu 

polegającego na świadczeniu usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych.  

 

 

 

 

mailto:mbrusik@primebitstudio.com


 
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę 

całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania 

wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.  

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

6. W każdym momencie Zamawiający ma prawo anulować postępowanie bez podania 

przyczyny.  

 


