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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z 
art.92 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, 
poz.1655 z późn zm.) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 23.06.2015 r. 

pod numerem: 152358-2015 na: sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży 

i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu 

Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. 

 

Złożono ofert:  5 
Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0 
Zamawiający wybrał ofertę firmy: 
TOP – Podróże Ewa Koś 

pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 

Oferent przedstawił cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu 

lotniczego 0.0 złotych oraz cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu 

kolejowego 0,0 złotych. 
Do celów obliczeniowych Zamawiający przyjął 0,01, stąd trzech oferentów uzyskało 100 pkt, 
jednak najniższa cenę przedstawił oferent wybrany. 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr tematu 
Nazwa i adres wykonawcy 

(Nr oferty) 

Liczba punktów 

w kryterium 

Liczba punktów 

w kryterium 

Razem 

  cena  cena   

1 

(1) 
Pełnomocnik konsorcjum: 

 Why Not USA sp. z o.o., sp. K. 
ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów 

Członek konsorcjum: 
  Why Not Fly  sp. z o.o.  

ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów 

50 50 100 

1 
(2) 

Biuro Podróży Britas sp. z o.o. 
pl. Lotników 3, 70-414 Szczecin, 

50 50 100 

1 
(3) 

TOP – Podróże Ewa Koś 

pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 
50 50 100 

1 
(4) 

MCI Sp. z o. o.  
ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków 

50 0,16 50,16 



 

 

1 
(5) 

Dream & Fly sp. z o. o., sp. K 
ul. Śląska 20, 30-003 Kraków 

25 0,12 25,12 

 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  
W toku postępowania nie odrzucona została żadna oferta. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie.  
Umowa w prowadzonym postępowaniu może zostać zawarta po 15 lipca 2015 r. 
                                                                           


