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Warszawa dn. 03.12.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
wraz z ubezpieczeniem dla pracowników NCBR (nr sprawy: 70/12/PN).

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną Pzp.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję
informuję, że w terminie przewidzianym na składanie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. do
dnia 26 listopada 2012 r. do godz. 09:30, do Zamawiającego wpłynęły 5 oferty.
Przedmiotowe oferty złożone zostały przez następujących Wykonawców:
Wykonawcy, którzy złożyli ofert oraz punktacja przyznana ofertom:

Nr
oferty

Firma (nazwa lub
nazwisko oraz
adres wykonawcy

cena brutto
cena brutto
Cena
opłaty
składki
oferty
transakcyjnej ubezpieczenia
(Cof)
Punktacja
za
(suma
=(Ct+Cu) przyznana Kolejność
wystawienie ubezpieczenia
oferentom w
jednego biletu 10.000 €) za
Cena
rankingu
brutto
lotniczego
podróż dla
(100%)
(Ct)
jednej osoby
(pkt)
(Cu)

2,90 zł

7,80 zł

6,28

1

Pagart Tour Sp. z o.o. 4,90 zł
ul. Piłsudskiego 46
50-033 Wrocław
3,85 zł

2,50 zł

6,35 zł

7,72

2

MCI Sp. z o.o.
ul. Pilotów 2
31-462 Kraków

4

3

3

4

5

Business Travel Club 0,01 zł
Sp. z o. o.
ul. Kopernika 30 lok.
213
00-336 Warszawa
Why Not USA Diana 0,01 zł
Załoga, Marcin
Nasternak Sp.j.
ul. Sokoła 4a
35-010 Rzeszów
Biuro Podróży Stare 34,50 zł
Miasto s.c. Barbara
Ostrowska, Rafał
Ostrowski
ul. Świętojańska
23/25
00-266 Warszawa

0,48 zł

0,49 zł

100

1

2,00 zł

2,01 zł

24,38

2

2,83 zł

37,33 zł

1,31

5

Zamawiający nie dokonał żadnych popraw w ofertach.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Dokonano wyboru oferty nr 3 złożonej przez:
Business Travel Club Sp. z o. o.
ul. Kopernika 30 lok. 213
00-336 Warszawa
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu, a złożona przez niego
oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Po przebadaniu złożonej w postępowaniu oferty pod kątem formalnym i merytorycznym,
Zamawiający uznał, że nie podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert
zawartych w SIWZ .
Oferta otrzymała największą ilość punktów. W kryterium oceny ofert w niniejszym
postępowaniu była cena – 100%.
Oferta otrzymała 100 pkt
Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3
Pzp, może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa ust. 1 gdyż
w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
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