
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 16 września 2019r. 

RZ – 273.9.5.2019 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PN/10/19 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

na „Usługi rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczania biletów na krajowe i międzynarodowe przewozy lotnicze, kolejowe  

a także autokarowe”. 

 

Szanowni Państwo; 

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) przekazuję Państwu informacje,  

o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Informacja z otwarcia ofert: 

1. W wyznaczonym w tym celu terminie tj. do dnia 16.09.2019 r. do godz. 10:00 złożono trzy 

oferty. 

2. W dniu 16.09.2019 r., o godzinie 10:30 w obecności Komisji przetargowej, dokonano otwarcia 

ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

3. Kwota zabezpieczona w budżecie Zamawiającego na realizację zamówienia wynosi  

(koszty biletów oraz opłat transakcyjnych): 293 081,55 PLN 

4. Zestawienie złożonych ofert: 

Oferta Wykonawcy nr 1  

 

TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.     

Pl. Zwycięstwa 1     

70-233 Szczecin                     

 

Cena oferty usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego  –  

0,01  PLN; 

 

Cena oferty usługi sprzedaży jednego biletu kolejowego lub autokarowego w ruchu krajowym  

lub międzynarodowym – 0,01 PLN; 

 

Do realizacji zamówienia skierowane zostaną 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze czasu pracy; 

 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnia 1 osobę niepełnosprawną; 



 

 

Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe zamawiającego 

dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 1h 30 min; 

 

Oferta Wykonawcy nr 2 :  

 

Konsorcjum firm: 

WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. (Pełnomocnik)     

ul. Kielnarowa 108A 

36-020 Tyczyn      

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOKKA Sp. z o.o. (Partner) 

ul. Planty 16 

25-502 Kielce                      

 

Cena oferty usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego  –  

9,00  PLN; 

 

Cena oferty usługi sprzedaży jednego biletu kolejowego lub autokarowego w ruchu krajowym  

lub międzynarodowym – 17,00 PLN; 

 

Do realizacji zamówienia skierowane zostaną 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze czasu pracy; 

 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnia 1 osobę niepełnosprawną; 

 

Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe zamawiającego 

dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 2h; 

 

Oferta Wykonawcy nr 3 :  

 

BANKOWE BIURO PODRÓŻY 

„TRAVELBANK” Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 142 B 

02-305 Warszawa                     

 

Cena oferty usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego  –  

0,01  PLN; 

 

Cena oferty usługi sprzedaży jednego biletu kolejowego lub autokarowego w ruchu krajowym  

lub międzynarodowym – 0,01 PLN; 

 

Do realizacji zamówienia skierowane zostaną 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze czasu pracy; 

 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca zatrudnia 2 osoby niepełnosprawne; 

 



 

 

Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe zamawiającego 

dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 2h; 

 

 

Zgodnie z treścią wszystkich trzech złożonych ofertach, Wykonawcy akceptują warunki płatności 

określone przez Zamawiającego w SIWZ, tj. m.in.: termin płatności- 30 dni od daty otrzymania  

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

 


