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WRZ.261.1.2021  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na świadczenie usług 

rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze (WRZ.261.1.2021). 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Polski Komitet Normalizacyjny z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze 

(WRZ.261.1.2021). 

Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 

1 złożoną przez Wykonawcę: UpHOTEL Sp. z o. o. ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, 

która uzyskała 100 punktów (w tym cena – wartość opłaty transakcyjnej z tytułu 

sprzedaży biletu na przelot na trasie europejskiej - 50 pkt., cena – wartość opłaty 

transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie pozaeuropejskiej - 10 pkt., 

system rezerwacji - 40 pkt.). W postępowaniu została złożona również oferta nr 2 

Wykonawcy: Biuro Podróży i Turystyki „Almatur-Polska” S.A. Bagatela 10/10, 00-585 

Warszawa, która uzyskała 40,2 punktów (w tym cena – wartość opłaty transakcyjnej z 

tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie europejskiej – 0,17 pkt., cena – wartość 

opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie pozaeuropejskiej – 

0,03 pkt., system rezerwacji - 40 pkt.).  
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Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od 

dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Od niniejszej czynności 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Rozdziale 13 

Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
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