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Warszawa, dnia 30 marca 2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych polegających na rezerwacji, zakupie i
sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz
rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość
RP, działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz
pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 36 miesięcy.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”
zamawiający –Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w
Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4 uprzejmie informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu, zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy jako najkorzystniejsza została wybrana
oferta złożona przez wykonawcę: WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kielnarowa
108A, 36-020 Tyczyn
Uzasadnienie wyboru
Oferta złożona przez Wykonawcę jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert złożoną w przedmiotowym postępowaniu i spełnia wszystkie wymogi
stawiane przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Na podstawie
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ustanowionych kryteriów oceny ofert, zgodnie z oceną przedstawioną w poniższej
tabeli, oferta uzyskała maksymalną liczbę tj. 100 punktów.
Zestawienie ofert kształtuje się następująco:
Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

1

2

Bankowe Biuro
Podróży TravelBank
Sp. z o. o.

WHYNOTTRAVEL sp. z o.
o., sp. k.

Al. Jerozolimskie 142
B,

ul. Kielnarowa 108A; 36-020
Tyczyn

00-305 Warszawa
Punktacja w kryterium: Cena opłat
transakcyjnych w zł brutto

0,04 zł

0,04 zł

30 pkt

30 pkt

Punktacja w kryterium: Opust od ceny
katalogowej pobytu

4,50 %

8,77 %

20,52 pkt

40 pkt

Punktacja w kryterium: Czas
odpowiedzi

1 godzina

1 godzina

20 pkt

20 pkt

Punktacja w kryterium: System
rezerwacyjny GDS

2 systemy

2 systemy

10 pkt

10 pkt

Łączna punktacja oferty

80,52 pkt

100 pkt

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 264 ust. 1, umowa z wybranym Wykonawcą
może zostać zawarta w terminie 10 dni, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, od dnia
przekazania niniejszego zawiadomienia.
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