
   

 

 
 

 

PZP.271.16.2022                                                   Warszawa, 15 czerwca 2022 r.

   

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 15 czerwca 2022r. o godz. 13:30 dokonano otwarcia ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi w zakresie obsługi wyjazdów”  

Część nr 1 pod nazwą ”Bilety lotnicze, kolejowe i autokarowe” oraz Część nr 2 pod nazwą 

„Hotele” 

W terminie składania ofert, tj. w dniu 15 czerwca 2022r. do godziny 12:00 wpłynęło do 

Zamawiającego 5 ofert złożone przez Wykonawców: 

 

Oferta nr 1 – Travel Menager sp. z o. o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań 

Dotyczy: Części nr 1- „Bilety lotnicze i autokarowe” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

lotniczego zagranicznego 

15,00 

2. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego zagranicznego 

15,00 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

09,00 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

09,00 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  48,00 



   

 

 
 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 1 % 

Przedstawienie propozycji zakupu biletu lotniczego zagranicznego, biletu kolejowego 

krajowego i zagranicznego lub biletu autokarowego krajowego na pilny wyjazd do 1 h od 

momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o zakup biletu 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego/hostelowego/innego miejsca 

noclegowego w  kraju 

5,00 

2. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego za granicą 

9,00 

 Cena ofertowa brutto (suma pozycji od 1 do 2)                                       14,00                                  

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 15% 

Przekazanie informacji dotyczącej rezerwacji hotelu/hostelu /innego miejsca noclegowego  

- pilna rezerwacja do 1 h od momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o pilną 

rezerwację 

 

 Oferta nr 2 – Delta Tour sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa 

Dotyczy: Części nr 1- „Bilety lotnicze i autokarowe” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

lotniczego zagranicznego 

30,00 

2. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego zagranicznego 

36,90 



   

 

 
 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

24,60 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

24,60 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  116,10 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0 % 

Przedstawienie propozycji zakupu biletu lotniczego zagranicznego, biletu kolejowego 

krajowego i zagranicznego lub biletu autokarowego krajowego na pilny wyjazd do 2 h od 

momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o zakup biletu 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego/hostelowego/innego miejsca 

noclegowego w  kraju 

49,20 

2. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego za granicą 

49,20 

 Cena ofertowa brutto (suma pozycji od 1 do 2)                                       98,40                                  

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0% 

Przekazanie informacji dotyczącej rezerwacji hotelu/hostelu /innego miejsca noclegowego  

- pilna rezerwacja do 2 h od momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o pilną 

rezerwację 

 

 

 



   

 

 
 

Oferta nr 3 - WhyNot Travel sp. z o.o. sp.k, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

Dotyczy: Części nr 1- „Bilety lotnicze i autokarowe” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

lotniczego zagranicznego 

77,00 

2. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego zagranicznego 

47,00 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

37,80 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

37,80 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  199,60 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0 % 

Przedstawienie propozycji zakupu biletu lotniczego zagranicznego, biletu kolejowego 

krajowego i zagranicznego lub biletu autokarowego krajowego na pilny wyjazd do 2 h od 

momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o zakup biletu 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego/hostelowego/innego miejsca 

noclegowego w  kraju 

20,00 

2. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego za granicą 

27,00 

 Cena ofertowa brutto (suma pozycji od 1 do 2)                                       47,00                                

 



   

 

 
 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0% 

Przekazanie informacji dotyczącej rezerwacji hotelu/hostelu /innego miejsca noclegowego  

- pilna rezerwacja do 2 h od momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o pilną 

rezerwację 

 

Oferta nr 4 - UpHotel Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra. 

Dotyczy: Części nr 1- „Bilety lotnicze i autokarowe” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

lotniczego zagranicznego 

0,01 

2. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego zagranicznego 

0,01 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

0,01 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

0,01 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  0,04 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 1 % 

Przedstawienie propozycji zakupu biletu lotniczego zagranicznego, biletu kolejowego 

krajowego i zagranicznego lub biletu autokarowego krajowego na pilny wyjazd do 1 h od 

momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o zakup biletu 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego/hostelowego/innego miejsca 

0,01 



   

 

 
 

noclegowego w  kraju 

2. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego za granicą 

0,01 

 Cena ofertowa brutto (suma pozycji od 1 do 2)                                   0,02     

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 15,10% 

Przekazanie informacji dotyczącej rezerwacji hotelu/hostelu /innego miejsca noclegowego  

- pilna rezerwacja do 1 h od momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o pilną 

rezerwację 

 

Oferta nr 5 - Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa 

Dotyczy: Części nr 1- „Bilety lotnicze i autokarowe” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

lotniczego zagranicznego 

0,01 

2. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego zagranicznego 

0,01 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

0,01 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

0,01 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  0,04 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 1 % 

Przedstawienie propozycji zakupu biletu lotniczego zagranicznego, biletu kolejowego 

krajowego i zagranicznego lub biletu autokarowego krajowego na pilny wyjazd do 1 h od 

momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o zakup biletu 



   

 

 
 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego/hostelowego/innego miejsca 

noclegowego w  kraju 

0,01 

2. opłata transakcyjna za rezerwację i opłacenie jednego 

miejsca hotelowego za granicą 

0,01 

 Cena ofertowa brutto (suma pozycji od 1 do 2)                                   0,02     

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 6% 

Przekazanie informacji dotyczącej rezerwacji hotelu/hostelu /innego miejsca noclegowego  

- pilna rezerwacja do 1 h od momentu wysłania przez Zamawiającego zapytania o pilną 

rezerwację 
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