Ogłoszenie nr 2021/BZP 00306668/01 z dnia 2021-12-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów
lotniczych, kolejowych i autokarowych i w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług
zakwaterowania na potrzeby PISM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016274699
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warecka 1a
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-034
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 556 80 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gozdzik@pism.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pism.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3cfedc9-3253-11ec-a3fb0a24f8cd532c
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów
lotniczych, kolejowych i autokarowych i w wyszukiwaniu, rezerwacji i zakupie usług
zakwaterowania na potrzeby PISM
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3cfedc9-3253-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306668/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 09:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00029800/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania: biletów lotniczych,
kolejowych i autokarowych oraz ubezpiecz. podróży zagranicznych, a także w rezerwacji i
zakupie usług zakwaterowania
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253143/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: BO-96-01/21
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 550000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

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”
obejmujące następujące usługi:
1) świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, dostarczania i zakupu biletów
lotniczych, kolejowych i autokarowych zagranicznych i krajowych.
2) wyszukiwanie, rezerwacja i zakup usług zakwaterowania na czas wyjazdów zagranicznych i
krajowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 63512000-1 - Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów
wycieczkowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55250000-7 - Usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc
noclegowych
55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
60200000-0 - Usługi transportu kolejowego
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,01 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,01 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: UpHOTEL Sp. z o.o.
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000652474
7.3.3) Ulica: Solna 4
7.3.4) Miejscowość: Jelenia Góra
7.3.5) Kod pocztowy: 58-500
7.3.6.) Województwo: śląskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-29
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 550000 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Kryteria oceny ofert: cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
oraz za zakup usług zakwaterowania 60%, cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie
jednego biletu kolejowego lub autokarowego 20%, wysokość upustu cenowego wyrażonego w
% od cen proponowanych przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu
przy sprzedaży biletu lotniczego 10%, wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania
wyszukanej i zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu
przy rezerwacji i wykupie tych usług 10%. W niniejszym ogłoszeniu w sekcji dot. wyboru oferty
najkorzystniejszej wskazano ceny ofert w kryterium ceny brutto opłaty transakcyjnej za
wystawienie jednego biletu lotniczego oraz za zakupu usług zakwaterowania 60%
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