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Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r. 

 

DAZ-261-69 /2018 

Numer postępowania DAZ/ZP/4/2018 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z dokonaniem czynności otwarcia ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.:  
 

 

„Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych  

w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” 
 

  

Zamawiający przedstawia następujące informacje: 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 370 000,00 zł brutto. 

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

Nr oferty Wykonawca Adres Wykonawcy 

1 

Konsorcjum: 

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

Why Not Fly Sp. z o.o. 

ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

2 
Bankowe Biuro Podróży 

TRAVELBANK Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa 

3 Furnel Travel International Sp. z o.o. ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa 

 

3. Ceny, termin wykonania, warunki płatności w złożonych ofertach: 

Wykonawca 

Cena brutto 

opłaty 

transakcyjnej 

w przypadku 

podróży 

samolotem 

Cena brutto 

biletów 

przykładowych 

połączeń 

lotniczych 

Czas 

przykładowych 

podróży 

samolotem 

Cena brutto 

opłaty 

transakcyjnej 

w przypadku 

podróży 

koleją 

Wysokość 

upustu 

określonego 

w % od 

ceny biletu 

przewoźnika 

Termin 

realizacji, 

warunki 

płatności 

Konsorcjum: 

WhyNotTravel Sp. 

z o.o. Sp. k. 

Why Not Fly Sp. 

z o.o. 

0,01 zł 9 057,81 zł 4984 min 17,00 zł 0 % 
zgodnie z 

SIWZ 

Bankowe Biuro 

Podróży 

TRAVELBANK 

Sp. z o.o. 

0,01 zł 9 096,48 zł 4979 min 0,01 zł 0 % 
zgodnie z 

SIWZ 

Furnel Travel 

International Sp. z 

o.o. 

0,01 zł 8 489,74 zł 4993 min 0,01 zł 1,55 % 
zgodnie z 

SIWZ 
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Zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w prowadzonym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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