Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2.262.2.2019

Warszawa, 17 stycznia 2019 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługa
rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe
wyjazdy służbowe oraz zakup biletów kolejowych krajowych i zagranicznych dla
kierownictwa oraz zagranicznych dla pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania i zakupu wiz.
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r.
o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 514 000,00 zł, w tym szacunkowo 5 000,00 zł na opłatę transakcyjną;
kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także kalkulację
cen brutto dziesięciu biletów lotniczych, cenę usługi sprzedaży jednego biletu
lotniczego, czyli opłatę transakcyjną, cenę usługi sprzedaży jednego biletu na krajowe
i zagraniczne przewozy kolejowe, cenę usługi pośrednictwa wizowego oraz aspekty
społeczne.
Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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Załącznik Nr 1

oznaczenie sprawy BBA-2.262.2.2019
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

cena usługi
cena usługi
sprzedaży
aspekt społeczny aspekt społeczny
sprzedaży
jednego biletu
cena usługi
– zatrudnienie zatrudnienie osób
jednego biletu
lotniczego, czyli
pośrednictw
osoby
realizujących
na krajowe i
opłatę
a wizowego niepełnosprawnej
umowę na
zagraniczne
transakcyjną
podstawie
przewozy
umowy o pracę
kolejowe
(liczba osób)

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

kalkulacja
cen brutto
dziesięciu
biletów
lotniczych

1

TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.
pl. Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin

14 943,80 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

TAK

2

13 616,26 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

TAK

2

14 960,42 zł

0,01 zł

0,01 zł

0,01 zł

TAK

2

2

3

Konsorcjum
Bankowe Biuro Podróży
„TRAVELBANK” Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
eTRAVEL S.A.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
WHY NOT TRAVEL
Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
ul. Kielnarowa 108 A
36-020 Tyczyn
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Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

kalkulacja
cen brutto
dziesięciu
biletów
lotniczych

4

Przedsiębiorstwo TurystycznoHandlowe
SUPERTOUR Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26
02-306 Warszawa

14 690,89 zł

cena usługi
cena usługi
sprzedaży
aspekt społeczny aspekt społeczny
sprzedaży
jednego biletu
cena usługi
– zatrudnienie zatrudnienie osób
jednego biletu
lotniczego, czyli
pośrednictw
osoby
realizujących
na krajowe i
opłatę
a wizowego niepełnosprawnej
umowę na
zagraniczne
transakcyjną
podstawie
przewozy
umowy o pracę
kolejowe
(liczba osób)

19,00 zł

……………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)
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7,00 zł

20,00 zł

TAK

3

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej
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