
                                                                     

         

 

Nasz numer: BO-96-03/20 (W298)                                        Warszawa, dnia 27-11-2020 r. 

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

 

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 rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych, 

kolejowych i autokarowych oraz ubezpieczenia podróży zagranicznych, a także w rezerwacji 

i zakupie usług zakwaterowania na potrzeby Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

w Warszawie”, znak BO-96-03/20, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1: UpHOTEL Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

Liczba 

przyznanych 

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 

2,50 % 10,00 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

14,50 % 10,00 

 

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 3: Delta Tour Sp. z o.o. ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

lotniczego oraz za zakup usług zakwaterowania 

50,00 zł brutto 0,01 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu 

kolejowego lub autokarowego 

24,60 zł brutto 0,01 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen 

proponowanych przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy sprzedaży biletu lotniczego 

0,00 % 0,00 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

0,00 % 0,00 

 

Oferta nr 4: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

Liczba 

przyznanych 

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 

2,00 % 8,00 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

5,00 % 3,45 

 

 



                                                                     

         

Oferta nr 6: Konsorcjum Opal Travel And Business Service LTD Sp. z o.o. (Lider) ul. Karmelicka 19, 

00-168 Warszawa, Olimp Air Biuro Podróży Sp. z o.o. (Partner) ul. Łowicka 23/2, 02-502 Warszawa 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

Liczba 

przyznanych 

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 

1,11 % 4,44 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

12,85 % 8,86 

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że z niniejszego postępowania został 

wykluczony Wykonawca 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. 

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu… lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia.”  

 

Uzasadnienie: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymagał 

złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 8 

ust. 1 lit. 2c tiret ii SIWZ, określając, że Wykonawca winien wykazać, że  w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonuje lub wykonał dwie usługi w zakresie rezerwacji usług zakwaterowania zarówno w kraju jak i 

za granicą, z których każda musi być o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. W przypadku usługi, 

która jest w trakcie realizacji, Wykonawca winien wykazać, że do chwili składania ofert wartość 

częściowo wykonanej usługi była wykonywana przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy na rzecz 

jednego podmiotu i wynosi co najmniej 150 000,00 zł brutto. Zamawiający doprecyzował dodatkowo, 

że za usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia uzna usługę w zakresie 

rezerwacji usług zakwaterowania zarówno w kraju jak i za granicą, realizowaną w ramach co najmniej 

12 miesięcznej umowy współpracy na rzecz Zamawiającego. 



                                                                     

         

 

Wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. (Pełnomocnik konsorcjum) w Załączniku nr 4 do SIWZ tj. 

w wykazie wykonanych lub wykonywanych usług, w pozycji nr 4 wskazał „usługi w zakresie rezerwacji 

i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą” określając termin realizacji tej usługi na okres 

11.01.2018 – 31.12.2018 wskazując tym samym, że usługa trwała krócej niż żądane przez 

Zamawiającego 12 miesięcy. Tym samym Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu 

określonego w pkt. 8 ust. 1 lit. 2c tiret ii SIWZ i nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. 

Wobec powyższego Wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. (Pełnomocnik konsorcjum) oraz  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOKKA Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) podlegją wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym, 

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 

2. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że z niniejszego postępowania został 

wykluczony Wykonawca Furnel Travel International Sp. z o.o. ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa 

 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu… lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia.”  

 

Uzasadnienie: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymagał 

złożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również 

wykonywanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 8 

ust. 1 lit. 2c tiret i oraz ii SIWZ, określając, że Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie wykonuje lub wykonał dwie usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży bądź zakupu 

krajowych i zagranicznych biletów lotniczych, z których każda musi być o wartości co najmniej 

150 000,00 zł brutto oraz dwie usługi w zakresie rezerwacji usług zakwaterowania zarówno w kraju jak 

i za granicą, z których każda musi być o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. W przypadku usługi, 

która jest w trakcie realizacji, Wykonawca winien wykazać, że do chwili składania ofert wartość 

częściowo wykonanej usługi była wykonywana przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy na rzecz 

jednego podmiotu i wynosi co najmniej 150 000,00 zł brutto.  

Wykonawca w pozycji nr 2 Załącznika nr 4 wskazał ogólną wartość usługi wykonywanej na rzecz 

Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność w Warszawie, bez określenia jaka wartość tej usługi 

przypada na zakup krajowych i zagranicznych biletów lotniczych, a jaka na usługę rezerwacji i zakupu 

miejsc noclegowych. Wobec powyższego Zamawiający pismem nr BO-96-03/20(W290) z dnia 19-11-

2020 r. wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielenia 

wyjaśnień dotyczących poz. Nr 2 Załącznika nr 4 tj. wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, 

określając termin złożenia wyjaśnień na dzień 25 listopada 2020 r. na godz. 12:00. 

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie złożył wnioskowanych wyjaśnień, nie wykazał 

zatem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

Wobec powyższego Wykonawca Furnel Travel International Sp. z o.o. podlega wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym, 

na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 



                                                                     

         

 

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

zamówień publicznych.  

 

 

 

Jacek Foks 

                                   /-/ 

                     Zastępca Dyrektora  

                                Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 

 

 


