
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 
 

Warszawa, dnia 6 lipca 2018 roku 
 

 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i 
sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup 
miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 
 
W związku ze wszczętym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych postępowaniem o zamówienie 
publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na 
zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuję, że Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę firm: 
 

Why Not Travel Sp. z o.o. spółka komandytowa 
Kielnarowa 108A 

36-020 Tyczyn 
 

oraz  
 

Why Not Fly Sp. z o.o.  
Kielnarowa 108A 

36-020 Tyczyn 
 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia kryteria oceny ofert - wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Ponadto, zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający podaje następujące informacje: 
 

numer 
oferty 

firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

suma opłaty 
transakcyjnej za 

wystawienie jednego 
biletu lotniczego na 

trasach zagranicznych 
i krajowych oraz 

opłaty transakcyjnej za 
dokonanie rezerwacji 

jednego miejsca 
hotelowego 

 
oraz 

punktacja w kryterium 

opust od ceny 
katalogowej pobytu 

 
oraz 

punktacja 
w kryterium 

czas 
odpowiedzi na 

zapytanie 
dotyczące 
propozycji 
rezerwacji 

biletu 
lotniczego 

 
oraz 

punktacja 
w kryterium 

Punktacja 
łączna 

1 

Polskie Linie Lotnicze 
LOT S.A. 

ul. Komitetu Obrony 
Robotników 43 

02-146 Warszawa 
 

 
0,02 PLN 

 
25 pkt 

 
 

5% 
 

30 pkt 
 

1 godzina 
 

20 pkt 
 

75 pkt 



2 

Why Not Travel 
Sp. z o.o. spółka 
komandytowa 

Kielnarowa 108A 
36-020 Tyczyn 

 
oraz  

 
Why Not Fly Sp. 

z o.o.  
Kielnarowa 108A 

36-020 Tyczyn 
 

0,01 PLN 
 

50 pkt 

4,5% 
 

27 pkt 

1 godzina 
 

20 pkt 
97 pkt 

 

 
 


