
   

 

 
 

 

PZP.271.27.2022                                                   Warszawa, 25 lipca 2022 r.

   

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 25 lipca 2022 r. o godz. 12:30 dokonano otwarcia ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, 

kolejowych oraz autokarowych” 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 11:00 wpłynęły 4 oferty 

złożone przez Wykonawców: 

 

Oferta nr 1 - WhyNot Travel sp. z o.o. sp.k, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

lotniczego zagranicznego 

67,00 

2. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego zagranicznego 

37,00 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

34,99 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

34,99 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  173,98 

 



   

 

 
 

2) Wysokość zaoferowanego upustu: 0 % 

3) Czas przedstawienia propozycji zakupu biletu na wyjazd pilny : do 2h 

4) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: co najmniej 2 osoby posiadające orzeczenie                   

o stopniu niepełnosprawności. 

 

Oferta nr 2 - UpHotel Sp. z o.o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra. 

 

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 

 

2) Wysokość zaoferowanego upustu: 1,01 % 

3)  Czas przedstawienia propozycji zakupu biletu na wyjazd pilny : do 1h 

4) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: brak 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

Oferta nr 3 – Delta Tour sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa 

 

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 

30,00 

3. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

kolejowego krajowego 

20,00 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację i zakup jednego biletu 

autokarowego krajowego 

20,00 

  Cena ofertowa brutto (suma poz. od 1 do 4)                                  100,00 

 

2) Wysokość zaoferowanego upustu: 0 % 

3) Czas przedstawienia propozycji zakupu biletu na wyjazd pilny : do 1h 

4) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: brak 

 

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

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 

 

2) Wysokość zaoferowanego upustu: 1 % 

3) Czas przedstawienia propozycji zakupu biletu na wyjazd pilny : do 1h 

4) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych: co najmniej 1 osoba posiadająca orzeczenie                   

o stopniu niepełnosprawności. 
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