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Uczestnicy postępowania na realizację
zawartej umowy ramowej na realizację usługi rezerwacji , sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
krajowych i zagranicznych dla PIWet-PIB , znak sprawy DZ-2501/178/19

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:SSP-2501/178/2/20 Data: 2020.01.10

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 101a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U z 2019, poz. 1843) , Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w
postępowaniu cząstkowym
do umowy ramowej nr DZ-2501/178/19/6 z dn. 20.12.2019 r. dla zadania : „ Rezerwacja, sprzedaż i
dostawa biletów lotniczych na trasie: Warszawa (WAW) –Londyn(LHR)- Warszawa (WAW)
w terminie 21-24.01.2020 r. dla 2 podróżnych ”.
Wybrano ofertę Wykonawcy – Jerzy Furtak POLOT, ul. Jasna 6, 20 – 077 Lublin , który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nazwy firm i adresy Wykonawców

POLOT Jerzy Furtak
ul. Jasna 6, 20 - 077 Lublin
Delta Tour Sp. z o. o.
ul. Czerska 18, 00 - 732
Warszawa

Cena brutto
oferty/PLN

Oferowany
czas
utrzymania
stałej ceny
rezerwacji

Liczba
przyznanych
punktów w
kryterium
oceny ofert:

1 819,28

2020-01-13
godz. 16:00

90,00

10,00

100,00

1 819,74

2020-01-11
godz. 16:00

89,98

6,67

96,64

cena biletu

Liczba
przyznanych
punktów w
kryterium
oceny ofert:

Łączna
liczba
przyznanych
punktów

utrzymanie
stałej ceny
rezerwacji

Liczba ofert odrzuconych:
Wykonawca: LOT Travel Sp z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146

Warszawa

Uzasadnienie prawne:
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 8 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 1843)
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z umową ramową nr DZ-2501/178/19/6 §2 pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę
podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego
certyfikatu. Wykonawca złożył nie podpisaną ofertę.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji. Potwierdzenie należy przesłać
drogą elektroniczną na następujący adres email: bilety.lotnicze@piwet.pulawy.pl.
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