Warszawa, dnia 04. 01. 2019 r.
Biuro Administracyjne
BA.ZZP.2611.5.2018.RB

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługa Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą”.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadząc postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na obsługę Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie
rezerwacji i zakupu usług hotelarskich w kraju i za granicą” oraz działając na podstawie art. 92 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej
„ustawą”, informuje:
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa i adres wykonawcy zamówienia.
(oferta nr 1)
Agencja Podróży TRANSER
PL. Solny 18/19, 50-063 Wrocław
Uzasadnienie:
Złożona przez Wykonawcę oferta nie podlega odrzuceniu, a co za tym idzie uzyskała najkorzystniejszą
ocenę kryteriów oceny ofert ( Kryteriami oceny ofert były – cena 85%, zatrudnienie osób na podstawie
umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – 10%, maksymalny termin zgłoszenia przez Zamawiającego
odwołania usługi hotelarskiej – 5%).
II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją
Dokonano oceny ofert jak poniżej.

Nr
oferty

Nazwa i adres
Wykonawcy

Cena brutto
(pkt)

Zatrudnienie osób na
podstawie umowy o
pracę w wymiarze
pełnego etatu
(pkt)

Maksymalny termin
zgłoszenia przez
Zamawiającego odwołania
usługi hotelarskiej
(dodatkowe godziny
ponad termin minimalny
(pkt)

Ogółem (pkt)

1

Agencja Podróży
TRANSER, Pl. Solny
18/19, 50-063 Wrocław

85,00

10

5

2

LOT Travel
sp. z o.o.,ul. Komitetu
Obrony Robotników 43,
02-146 Warszawa

73,23

10

5

3

WhyNotTravel sp.zo.o.
S.K., ul. Kielnarowa 108A,
36-020 Tyczyn

74,51

10

5

89,51

4

UpHOTEL sp. z o.o., ul.
Solna 4, 58-500 Jelenia
Góra.

81,17

10

5

96,17

100

88,23

III. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postepowania.
Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postepowania.
IV. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
Żadna ze złożonych ofert nie została odrzucona.
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