Warszawa, dnia 17 października 2018 r.
DAG-SZP.262.41.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 40/18/US) na usługę
pośrednictwa rezerwacji noclegu w hotelach krajowych w zakresie organizacji
spotkań, konferencji, szkoleń i seminariów na potrzeby Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju i NCBR +, w tym w ramach realizowanych programów.
Zamawiający uprzejmie informują, iż dokonali wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest
oferta następującego wykonawcy:

INTOUR Polska Sp. z o.o.
ul. Rosoła 48D, 02-786 Warszawa

Wykaz ofert oraz przyznanej im punktacji:
Nr
oferty
1
2

Wykonawca
INTOUR Polska Sp. z o.o.
ul. Rosoła 48D, 02-786 Warszawa
DELTA TOUR Sp. z o.o.
ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa

Punktacja Punktacja Punktacja Punktacja Punktacja Łączna
C
U
AS
BO
M
punktacja
10,00

40,00

10,00

20,00

20,00

100,00

2,00

32,00

10,00

20,00

17,10

81,10

C – „Jednostkowa cena oferty brutto za czynność dokonania jednej rezerwacji
przez Wykonawcę niezależnie od liczby noclegów, które mają być zapewnione w ramach
tej rezerwacji”
U – „Upust określony w % od cen katalogowej pobytu we wszystkich hotelach, w których
dokonane zostaną rezerwacje, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy zakupie
pobytu”
AS – „Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych”
BO – „Czas bezkosztowego odwołania rezerwacji, krótszy niż czas opisany w OPZ,
przed planowanym terminem rezerwacji”

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

M – „Maksymalna wartość oferty z uwzględnieniem jednostkowych cen brutto noclegu
ze śniadaniem, obiadu, uroczystej kolacji, wynajmu sali konferencyjnej, przerwy kawowej”
Jednocześnie, Zamawiający uprzejmie informuje, że:
1) umowa ws. przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta od dnia przekazania
niniejszej informacji Wykonawcom
2) w niniejszym postępowaniu (prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Pzp)
nie przysługują środki ochrony prawnej. Opinia Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych

w

powyższym

zakresie

dostępna

jest

pod

adresem

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzidotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inneszczegolne-uslugi (część „Czy wykonawca, składając ofertę w postępowaniu
prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, może złożyć odwołanie?”).

Zbigniew Zieliński
Dyrektor
Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

