
 
 

 

      WROCŁAW 04.02.2016 

 

OPERA WROCŁAWSKA 

UL. ŚWIDNICKA 35 

50-066 WROCŁAW 

                             

L. DZ.      58/2016 
Wykonawcy w postepowaniu 

 

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony na "Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych dla 

pracowników i zleceniobiorców Opery Wrocławskiej" ZP/PN/19/15 

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) 

zwanej dalej „ustawą” informuję, że w przedmiotowym postępowaniu, po dokonaniu badania i oceny 

złożonych ofert wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę złożoną przez: 

 

Why Not Travel Sp. z o.o. Sp. komandytowa   
z siedzibą: Kielnarowa 108A,  

36-020 Tyczyn 

 

1. Uzasadnienie 

Oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za ważną i niepodlegającą odrzuceniu. Wykonawca, 

któremu zamawiający udziela zamówienia złożył ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oceny 

ofert – kryterium najniższej ceny. 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy i zajęli 

następujące lokaty: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy: Cena ofertowa Lokata 

Oferta 

Nr 1 
Agencja Podróży „TRANSER” z siedzibą: Plac 

Solny 18/19, 50-063 Wrocław 
 

286 392,06 złotych 

brutto 

 

Lokata nr 2 

 

Oferta 

Nr 2 
Rainbow Tours S.A.  z siedzibą: ul. Piotrkowska 
270, 90-361 Łódź 
 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy  

Oferta 

Nr 3 
TOP-Podróże Ewa Koś z siedzibą: Pl. Zwycięstwa 

1, 70-233 Szczecin 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy  

Oferta 

Nr 4 
Hogg Robinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. 
Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa 

295 029,98 złotych 

brutto 

Lokata nr 3 

Oferta 

Nr 5 
 Travel Express Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wilcza 
50/52, 00-679 Warszawa 
 

 

Nie dotyczy 

 

Nie dotyczy  

Oferta 

Nr 6 
 Why Not Travel Sp. z o.o. Sp. komandytowa  z 
siedzibą: Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 
 

285 468,14 złotych 

brutto 

Lokata nr 1 

 

2. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o Wykonawcach 

wykluczonych, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego: 

      

1) Wykonawca Rainbow Tours S.A.  z siedzibą: ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,  
Zamawiający: 

a.  odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy, ponieważ jest ona nieważna na 
podstawie odrębnych przepisów, bowiem Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania 

oferta, 

b.  Wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy i uznał jego ofertę za odrzuconą na 
podstawie art. 24 ust 4. Ustawy, ponieważ w wyznaczonym terminie Wykonawca nie potwierdził spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz w zakresie  
posiadania zdolności ekonomicznej 

 

2) Wykonawca TOP-Podróże Ewa Koś z siedzibą: Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin,  
Zamawiający:  

a. Odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 2, bowiem jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;248;ustawa_pzp.html


 

Wykonawca nie złożył oferty w sposób określony w treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia a z treści przedstawionych przez niego dokumentów nie można powziąć informacji o 
warunkach oferty.  

 

3) Wykonawca Travel Express Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, 

Zamawiający:  
a) Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy i uznał jego ofertę za 

odrzuconą na podstawie art. 24 ust 4. Ustawy, ponieważ w wyznaczonym terminie Wykonawca nie 

potwierdził spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia oraz w zakresie  posiadania zdolności ekonomicznej, 

b) odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy, ponieważ jest ona nieważna na 
podstawie odrębnych przepisów,  
 

3. Termin po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu o którym mowa w art. 

94 ust. 1 pkt 2, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w przypadku trybu zapytania o cenę 

odrzucono ofertę oraz wykluczono wykonawcę  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

Karol Dutczak 

Pełnomocnik Dyrektora 


