
Ylatszaura, dnia 31 stycznia 2077 t.

Do: Wykonawc6vr

Numer postgpowania: 1 /MSN /pN / 2017

Tryb: Pzetarg nieograniczony
Na: ,,REZERWACJE, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETOW NA KRAJOVE I
ZAGRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE ( NA TERENIE
EUROPY) wRAz z UBEZPIECZENIEM w rODROZv ORAZ REZERyACJA
NOCLEGOW W POLSCE T ZA GRANICA NA PAECZ MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ W WARSZAWTE"

Wyb6r Naikorzystnie j sz ei Oferty

Zamawiaiqcy, na podstawie arl..92 ust. 1 ustawy z drrra 29 stycznta 2004 roku Prawo zarn6wie6
publicznych @r. U. z 2075 r. Poz. 2764 z p62n. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4", informuje o wyboze
najkorzystnie j szej oferty w niniej szym postgpowaniu.
$7 postgpowaniu wplyngly nastgpuj4ce oferty:

Oferta nr 1:

wykonawca: Top-Podr 6ze Ewa Ko5, pl. Zwycigstrva 7, 7 0 -233 szczecjn
Uzyskane punkty w kryterium ,,Cena":56,43
Uzyskane punkty w kryterium" ZteaTirowane uslugi, : 8
r-qczna suma uzyskanych punkt6w w obu ocenianych kryteiach:64,43

Uzasadnienie: oferta spelnia wymos stawiane pnez zqrnawiaj4cego -
l1cznej sumie ocenianych kryted6w

Oferta nr 2:

Wykonawca: Biuro Po&6:i.y i Turystyki ,/,lmatur polska', SA,
00-585 Warszawa
Uzyskane punkty w kryterirn ,rCena'r: 60

nie jest najkorzystniejsza w

ul. Bagatela 10 lok. 10,



Uryskane puntcty w krytedrnD Ztealizowane uslugir, : 40
Lqczna s'ma uryskanych punkt6w w obu ocenianych krytedach: 100

Uzasadnienie: Oferta spelnia wymogi stawiane pfrzez Zamawiaiqcego - jest najkorzystnieisza
w lqcznei surnie ocenianych lcryted6w

Oferta nr 3:

wykonawca: Furnel Travel Intemational sp. z o.o., ul. Kopemika 3,00-367 vyszawa
Uzyskane punkty w krytedum ,,Cena":57,37
Uzyskane punkty w krytedum" flselizlwane uslugi, : 40
Lqczna suma uzyskanych punkt6w w obu ocenianych krytef,^ch: 97,37

Uzasadnienie: Oferta spelnia wymogi stawiane przez Zernawiaj4cego _ nie jest najkozystniejsza w
\4cznej sumie ocerrianych kryteri6w

Oferta nr 4:

Wykonawca: Polskie linie lotnicze Lot s.a, ul. 17 styczr.ia 43,02-146V.11tszyra
Uzyskane pr.nkty w kryterium ,,Cena": 55,03
Uzyskane punkty w kryterium" Zte lizow,ane uslugi,, : 24
L4czna suma uzyskanych punkt6w w obu ocenianych kryteriach: 79,03

Uzasadnienie: Ofetta spelnia wymogi stawiane pflez Zrmawiaj4cego - nie jest najkorzystniejsza w
\.qcznej sumie ocenianych kryteri6w

Wigcej ofert nie wplynglo.

W postgpowaniu nie wykluczono 2adnego z wykonawc6w.

Zmanuizi+cy informuje ze w ninieiszym postepowaniu nie ustanowil dynamicznego systemu zakup6w.

Zamawnjqcy prosi o niezwloczne potwierdzenie oftzym^n:^niniejszego pisma.

- Von Thadden

r'-;55('ffiii instvtucji


