
 Y                Kraków, dnia 14 stycznia 2021 r. 
Znak sprawy: ZP4-2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 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 o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Capella Cracoviensis z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Marka 7-9/9, 31-012 Kraków, zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego  pn.: 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, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez: UpHotel sp. z o. o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia 
Góra. 
Uzasadnienie wyboru: oferta ta, uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów, w przyjętych w siwz kryteriach oceny ofert. 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty oraz wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, a także punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Lp Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto 
opłaty 

transakcyjne
j [zł]

Wysokość upustu 
określonego w % od 

podstawy taryfy biletu 
lotniczego 

[%]

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]

Liczba pkt-ów w 
kryterium 

Cena brutto opłaty 
transakcyjnej 

Liczba pkt-ów w 
kryterium 

Wysokość upustu 
określonego w % od 

podstawy taryfy 
biletu lotniczego 

Liczba pkt-ów w 
kryterium 

Czas realizacji 
zamówienia dot. 

przesłania biletu w 
formie elektronicznej 

określony 
w godzinach liczony 

od momentu 
przesłania pisemnej 

dyspozycji 
Zamawiającego 

z prośbą o 
wystawienie biletu  

Łączna 
punktacja

1. TOP PODRÓŻE Sp. z o.o., Pl. 
Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 15,00 0,01 2 godziny 0,04 0,07 5,00 5,11

2. Delta Tour sp. z o. o., ul. Czerska 
18, 00-732 Warszawa 0,01 0 2 godziny 60,00 0,00 5,00 65,00

3. Agencja Podróży Transer, Plac 
Solny 18/19, 50-063 Wrocław 0,01 4,96 2 godziny 60,00 34,79 5,00 99,79

4. A lba t ros B iu ro Podróży, u l . 
Szpitalna 20-22, 31-024 Kraków 0,01 4,5 2 godziny 60,00 31,56 5,00 96,56

5 UpHotel ul. Solna 4, 58-500 Jelenia 
Góra 0,01 4,99 2 godziny 60,00 35,00 5,00 100,00
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