
 

Nasz numer: BO-96-12/19 (W317)                               Warszawa, dnia 30 października 2019 r. 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 

z  2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów 

lotniczych, kolejowych i autokarowych oraz w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług 

zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie”, znak 

BO-96-12/19, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1: Furnel Travel International Sp. z o.o. ul. Kopernika 3, 

00-367 Warszawa 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

 

Przyznana ilość 

punktów 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

lotniczego oraz za zakup usług zakwaterowania 

0,01 zł brutto 60,00 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

kolejowego lub autokarowego 

0,01 zł brutto 20,00 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen 

proponowanych przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy sprzedaży biletu lotniczego 

1,1 % 10,00 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

12,8 % 8,53 

Łączna liczba przyznanych punktów 98,53 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta otrzymała największą ilość punktów podczas oceny ofert zgodnie 

z kryteriami określonymi w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję że zawarcie umowy 

w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.  

 

Streszczenie porównania i oceny pozostałych ofert przetargowych: 

 

Oferta nr 2: WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. (Pełnomocnik konsorcjum) ul. Kielnarowa 108A, 36-020 

Tyczyn, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOKKA Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) ul. Planty 16, 25-

502 Kielce 

 

 



 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

 

Przyznana ilość 

punktów 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

lotniczego oraz za zakup usług zakwaterowania 

0,01 zł brutto 60,00 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

kolejowego lub autokarowego 

12,00 zł 

brutto 

0,02 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen 

proponowanych przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy sprzedaży biletu lotniczego 

0,7 % 6,36 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

5 % 3,33 

Łączna liczba przyznanych punktów 69,71 

 

Oferta nr 3: Biuro Podróży i Turystyki „Almatur Polska” S.A. ul. Bagatela 10 lok. 10, 00-585 Warszawa 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

 

Przyznana 

ilość punktów 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

lotniczego oraz za zakup usług zakwaterowania 

0,01 zł brutto 60,00 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

kolejowego lub autokarowego 

4,32 zł brutto 0,05 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen 

proponowanych przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy sprzedaży biletu lotniczego 

0 % 0 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

15 % 10,00 

Łączna liczba przyznanych punktów 70,05 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

 
  


