
 

 

 

Warszawa, 17 października 2019 r. 

RZ.273.29.4.2019 

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PN 27/19 

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”, nr sprawy PN 27/19. 
 
Szanowni Państwo; 

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 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 15.10.2019 r. do godz. 10:00 złożono cztery 

oferty. 
2. W dniu 15.10.2019 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  

(łączny koszt biletów oraz opłat transakcyjnych): 283 081,55 PLN 
4. Zestawienie informacji odczytanych ze złożonych ofert (w kolejności otwarcia): 

 

Oferta nr 1: 

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 
 

Całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego 
(opłata transakcyjna) (C1): 0,01 zł
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Całkowita cena sprzedaży jednego biletu autokarowego lub kolejowego w ruchu krajowym lub 
międzynarodowym (C2): 9,00 zł 

Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe Zamawiającego 
dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 1 godziny. 

Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje 2 osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą przy wykorzystaniu 5 systemów 
GDS, do których Wykonawca posiada ciągły dostęp. 

Wykonawca akceptuje warunki płatności opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy 
– co potwierdził oświadczeniem w ofercie. 

 

Oferta nr 2: 

DeltaTour Sp. z o.o. 
ul. Czerska 18 
00-732 Warszawa 
 
Całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego 
(opłata transakcyjna) (C1): 9,90, zł 
Całkowita cena sprzedaży jednego biletu autokarowego lub kolejowego w ruchu krajowym lub 
międzynarodowym (C2): 12,30 zł 
Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe Zamawiającego 
dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 1 godziny. 

Do realizacji zamówienia Wykonawca nie skieruje żadnej osoby (w ofercie podano 0) 
niepełnosprawnej z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1172) zatrudnionej przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą przy wykorzystaniu 1 systemu GDS, 
do których Wykonawca posiada ciągły dostęp. 

Wykonawca akceptuje warunki płatności opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy 
– co potwierdził oświadczeniem w ofercie. 
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Oferta nr 3: 

TopPodróże Sp. z o.o. 
Plac Zwycięstwa 
170-233 Szczecin 
 
Całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego 
(opłata transakcyjna) (C1): 0,01 zł 
Całkowita cena sprzedaży jednego biletu autokarowego lub kolejowego w ruchu krajowym lub 
międzynarodowym (C2): 0,01 zł 
Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe Zamawiającego 
dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 1 godziny. 

Do realizacji zamówienia Wykonawca nie skieruje żadnej osoby (w ofercie podano 0) 
niepełnosprawnej z niepełnosprawnością, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1172) zatrudnionej przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą przy wykorzystaniu 5 systemów 
GDS, do których Wykonawca posiada ciągły dostęp. 

 

Oferta nr 4: 

Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 142 B 
02-305 Warszawa 
Całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu lotniczego międzynarodowego lub krajowego 
(opłata transakcyjna) (C1): 0,01 zł. 
Całkowita cena sprzedaży jednego biletu autokarowego lub kolejowego w ruchu krajowym lub 
międzynarodowym (C2): 0,01 zł. 
Wykonawca w każdej sytuacji udzieli odpowiedzi na zapytanie jednostkowe Zamawiającego 
dotyczące zakupu jednego biletu dowolnego rodzaju w czasie nieprzekraczającym 0,5 godziny. 

Do realizacji zamówienia Wykonawca skieruje 2 osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy. 

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia realizowane będą przy wykorzystaniu 5 systemów 
GDS, do których Wykonawca posiada ciągły dostęp. 

Wykonawca akceptuje warunki płatności opisane w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do 
umowy – co potwierdził oświadczeniem w ofercie. 


