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numer sprawy: BO-96-01/21 (W333) 

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r.  

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10-11-2021 r. o godzinie 11:00 

w zakresie określonym w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych* 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy) 

na „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” (znak sprawy: BO-96-01/21), Zamawiający przekazuje 

informację z otwarcia ofert. 

 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.  

 

Oferta nr 1: Delta Tour Sp. z o.o. ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa 

 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

oraz za zakup usług zakwaterowania 

40,00 zł brutto 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

lub autokarowego 

24,60 zł brutto 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych 

przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

sprzedaży biletu lotniczego 

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 % 

 
Oferta nr 2: Bankowe Biuro Podróży „TravelBank” Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 

Warszawa 

 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

oraz za zakup usług zakwaterowania 

30,00 zł brutto 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

lub autokarowego 

12,00 zł brutto 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych 

przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

sprzedaży biletu lotniczego 

0,01 % 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

2,00 % 
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Oferta nr 3: WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

oraz za zakup usług zakwaterowania 

47,00 zł brutto 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

lub autokarowego 

17,00 zł brutto 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych 

przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

sprzedaży biletu lotniczego 

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 % 

 

 
Oferta nr 4: Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa 

 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

oraz za zakup usług zakwaterowania 

0,01 zł brutto 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

lub autokarowego 

0,01 zł brutto 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych 

przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

sprzedaży biletu lotniczego 

1,20 % 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

5,00 % 

 

 

Oferta nr 5: UpHOTEL Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra 

 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

oraz za zakup usług zakwaterowania 

0,01 zł brutto 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

lub autokarowego 

0,01 zł brutto 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych 

przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

sprzedaży biletu lotniczego 

3,05 % 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

12,75 % 
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Oferta nr 6: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 

Warszawa 

 
 

Lp. 

 

Przedmiot 

 

Cena oferty 

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

oraz za zakup usług zakwaterowania 

0,01 zł brutto 

2 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

lub autokarowego 

0,01 zł brutto 

3 wysokość upustu cenowego wyrażonego w % od cen proponowanych 

przez przewoźników, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

sprzedaży biletu lotniczego 

1,90 % 

4 wysokość upustu od ceny usługi zakwaterowania wyszukanej i 

zaproponowanej przez Wykonawcę, jakiego Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu przy rezerwacji i wykupie tych usług 

5,10 % 

 

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31-12-2022 r. lub do 

wyczerpania kwoty określonej w umowie, w zależności co nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem że 

rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi nie wcześniej niż po wygaśnięciu aktualnie zaciągniętych przez 

Zamawiającego zobowiązań (aktualna umowa obowiązuje do dnia 31-12-2020 r. lub do wyczerpania 

maksymalnego wynagrodzenia). 

     

 

 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
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*  Tekst jedn. :Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; dalej: „ustawa” 


