Kraków, dnia 22 grudnia 2020 r.
znak sprawy: ZP4-2020

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego nt. Świadczenie usług w zakresie
sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostarczanie biletów lotniczych krajowych
i międzynarodowych wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem podróżnych i ich bagażu w
czasie lotu.
Informacja z otwarcia zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy

Capella Cracoviensis z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 7-9/9, zwane
w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 500 000,00
zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.12.2020 r. do godz. 11:00 złożono 5 ofert:

Numer
oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto
opłaty
transakcyjnej
[zł]

Wysokość
upustu
określonego w
% od podstawy
taryfy biletu
lotniczego
[%]

5.

Czas realizacji zamówienia
dot. przesłania biletu w formie
elektronicznej określony
w godzinach liczony od
momentu przesłania pisemnej
dyspozycji Zamawiającego
z prośbą o wystawienie biletu
[godz]

TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.,
Pl. Zwycięstwa 1, 70-233
Szczecin

15,00

0,01

2 godziny

Delta Tour sp. z o. o., ul.
Czerska 18, 00-732
Warszawa

0,01

0

2 godziny

Agencja Podróży Transer,
Plac Solny 18/19, 50-063
Wrocław

0,01

4,96

2 godziny

Albatros Biuro Podróży, ul.
Szpitalna 20-22, 31-024
Kraków

0,01

4,5

2 godziny

UpHotel ul. Solna 4, 58-500
Jelenia Góra

0,01

4,99

2 godziny

Po upływie terminu składania ofert tj. 21.12.2020 r o godz. 11.12 wpłynęła oferta Polskich Linii
Lotniczych LOT S.A. ul. Komitet Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa.
Termin wykonania i warunki płatności zgodne z ustanowionymi w regulaminie.
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Oświadczenie składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
na adres Zamawiającego: Capella Cracoviensis z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 7-9/9,
31-012 Kraków.
Wzór oświadczenia w załączeniu.
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