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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
  
W postępowaniu na: „Rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych i kolejowych na 
przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników Instytutu Chemii Organicznej 
PAN”, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 
130 000,00 zł netto, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm). 
 

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie informuje, iż w odpowiedzi na zamieszczone 
zapytanie ofertowe do Instytutu wpłynęły następujące oferty: 

Nr oferty Data wpływu (e-mail) Nazwa i adres Wykonawcy 

Oferta 1 
2022-05-23 
godz. 13:23 

WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k. 

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

Oferta 2 
2022-05-23 
godz. 15:13 

Top Podróże Sp. z o.o. 
Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 

Oferta 3 
2022-05-25 
godz. 11:38 

Business Travel Club Sp. z o.o. 
ul. Kopernika 30/213, 00-336 Warszawa 

 

Szczegółową punktację przyznaną ofercie w kryteriach wyboru oferty najkorzystniejszej: 

I. Cena oferty (C), waga 60 %, maksymalnie 60 pkt.; 
II. Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu kolejowego na przewozy zagraniczne 

przewoźnika (U); waga 25 %, maksymalnie 25 pkt.; 
III. Czas (T); waga 15 %, maksymalnie 15 pkt.; 

przedstawia poniższa tabela: 

Nr oferty 
Liczba pkt. 

w kryterium I 
Liczba pkt. 

w kryterium II 
Liczba pkt. 

w kryterium III 
PUNTKACJA 

ŁĄCZNA 
Ranking 

Oferta 1 0,02 0,02 5,00 5,04 2 

Oferta 2 60,00 25,00 15,00 100,00 1 

Oferta 3      
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Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez: 

Top Podróże Sp. z o.o. 
pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 

która otrzymała najwyższą liczbę punktów i która spełniała warunki wymagane przez 
Zamawiającego. 

Uzasadnienie: 

Wymieniona firma zaproponowała korzystną cenę oferty, zaoferowała korzystny upust od ceny 
biletów kolejowych na przewozy zagraniczne oraz zadeklarowała korzystny na czas reakcji na 
zapytanie dotyczące rezerwacji biletu lotniczego, spełniając przy tym warunki udziału 
w postępowaniu.  

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, ww. oferta jest najkorzystniejsza. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuję iż w postępowaniu nie podlegała ocenie oferta  
Wykonawcy: 

Business Travel Club Sp. z o. o. 
ul. Kopernika 30/213, 00-336 Warszawa 

która wpłynęła  do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapisami pkt. 7.18  Zapytania ofertowego, oferty niekompletne oraz oferty złożone po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu 
składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie konkursu ofert, do którego nie mają zastosowania 
przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, 
poz. 1129 z późn. zm). Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa 
w przepisach cyt. Ustawy. 
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