
   

 

 
 

 

 

PZP.271.13.2021                                                     Warszawa, 21 maja 2021 r. 

  

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, iż w dniu 21 maja 2021r. o godz. 13:00 dokonano otwarcia ofert  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. „Usługi w zakresie obsługi wyjazdów” w podziale na dwie części: Część nr 1 pod 

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

W terminie składania ofert, tj. w dniu 21 maja 2021r. do godziny 12:00 wpłynęły do Zamawiającego 

oferty złożone przez Wykonawców: 

Oferta nr 1 – 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 sprzedaż jednego biletu lotniczego zagranicznego 

10 PLN 

1.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego zagranicznego 

15 PLN 

2.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego krajowego 

5 PLN 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu autokarowego krajowego 

5 PLN 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0,5% 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

 



   

 

 
 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego/hostelowego w  kraju 

0,01 PLN 

2. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego za granicą 

0,01 PLN 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 9% 

 Oferta nr 2 – WhyNot Travel Sp. zo.o. Sp.k (Pełnomocnik Konsorcjum) Blue Sky Travel Sp. z o.o. 

(Partner konsorcjum) ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, ul. Roosvelta 2, 60-829 Poznań 

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

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu lotniczego zagranicznego 

0,01 

3.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego zagranicznego 

0,01 

4.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego krajowego 

0,01 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu autokarowego krajowego 

0,01 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0,10% 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego/hostelowego w  kraju 

0,01  

2. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego za granicą 

0,01  

 Wysokość zaoferowanego upustu: 5,77% 



   

 

 
 

 

Oferta nr 3 – Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 4, 02-146 Warszawa 

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

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu lotniczego zagranicznego 

0,01 

5.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego zagranicznego 

0,01 

6.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego krajowego 

0,01 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu autokarowego krajowego 

0,01 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 1 % 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego/hostelowego w  kraju 

0,01  

2. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego za granicą 

0,01  

 Wysokość zaoferowanego upustu: 6,50 % 

 

Oferta nr 4 – Top Podróże Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 

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

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu lotniczego zagranicznego 

18,00 



   

 

 
 

7.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego zagranicznego 

18,00 

8.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego krajowego 

5,00 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu autokarowego krajowego 

5,00 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0,01 % 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego/hostelowego w  kraju 

5,00 

2. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego za granicą 

18,00 

 Wysokość zaoferowanego upustu: 0,01 % 

 

Oferta nr 5 – eTravel S.A. ul. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa. 

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

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu lotniczego zagranicznego 

0,01 

9.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego zagranicznego 

0,01 

10.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego krajowego 

0,01 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu autokarowego krajowego 

0,01 

 



   

 

 
 

Wysokość zaoferowanego upustu: 0 % 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego/hostelowego w  kraju 

0,01 

2. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego za granicą 

0,01 

 Wysokość zaoferowanego upustu: 3,00 % 

 

 

Oferta nr 6 – 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 sprzedaż jednego biletu lotniczego zagranicznego 

0,01 zł 

11.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego zagranicznego 

0,01 zł 

12.  Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu kolejowego krajowego 

0,01 zł 

4. Opłata transakcyjna za rezerwację  

i sprzedaż jednego biletu autokarowego krajowego 

0,01 zł 

 

Wysokość zaoferowanego upustu: 3,15 % 

Dotyczy : Części nr 2 – „Hotele” 

Lp. Nazwa Cena brutto 

1. opłata transakcyjnej za rezerwację i sprzedaż jednego miejsca 

hotelowego/hostelowego w  kraju 

0,01 zł 

  


