
 

                                                           
  

 

PZP.271.16.2022                                                  Warszawa, 8 lipca 2022 r. 

 
Zawiadomienie o wyborze o najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Usługi w zakresie obsługi wyjazdów -  Część nr 1 

pod nazwą ”Bilety lotnicze, kolejowe i autokarowe” oraz Część nr 2 pod nazwą „Hotele”.  

DOTYCZY CZĘŚĆI NR 2 – „HOTELE” 

 Znak sprawy: PZP.271.16.2022 

Nazwa i adres 

Zamawiającego 

 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa 

Przedmiot za-

mówienia 

 Usługi w zakresie obsługi wyjazdów  -  Część nr 2 pod nazwą „Hotele” 

Tryb postępo-

wania 

 tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o 

których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019) (zwanej dalej: Ustawa). 

Firma oraz ad-

res wykonawcy, 

którego ofertę 

wybrano 

 Część nr 2 – Hotele 

UpHotel sp. z o.o. 

ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra  



                                                                 
 

Uzasadnienie 

wyboru oferty 

 

 

 Oferta jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu określone w SWZ i nie podlega wykluczeniu. W kryteriach oceny ofert łącznie 

oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów, tj. 100 pkt. 

 Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 Część 2 -  Hotele 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Liczba punktów  w kry-

terium „cena brutto 

opłaty transakcyjnej  

- 50%” 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

„wysokość zaoferowa-

nego upustu - 10%” 

 

Liczba punktów  

w kryterium 

„termin przekazania 

informacji dotyczącej 

pilnej rezerwacji 

 - 40%” 

Łączna Liczba 

punktów 

1 Travel Menager sp. z o. o. 

ul. Święty Marcin 29/8 

61-806 Poznań 

 

 

0,07 pkt 

 

7 pkt 

 

40,00 pkt 

 

47,07 pkt 



                                                                 
 

2 „Delta Tour” sp. z o.o. 

ul. Czerska 18 

00-732 Warszawa 

 

 

0,01 pkt 

 

0 pkt 

 

20,00 pkt 

 

20,01 pkt 

3 WhyNot Travel spółka z 

ograniczoną odpowiedzial-

nością sp.k 

ul. Kielnarowa 108A 

36-020 Tyczyn 

 

 

 

0,02 pkt 

 

 

0 pkt 

 

 

20,00 pkt 

 

 

20,02 pkt 

4 UpHotel sp. z o.o.  

ul. Solna 4 

58-500 Jelenia Góra 

 

 

50,00 pkt 

 

10,00 pkt 

 

40,00 pkt 

 

100,00 pkt 

5 Furnel Travel International 

sp. z o.o. 

ul. Kopernika 3 

00-367 Warszawa 

 

 

50,00 pkt 

 

5 pkt 

 

40,00 pkt 

 

95,00 pkt 

 

 



                                                                 
 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY - CZĘŚĆ NR 2 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Z poważaniem 
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