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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496534-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
2017/S 239-496534

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323591925
E-mail: justyna.rutkowska-zawada@us.edu.pl 
Faks:  +48 323592048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa organizacja zagranicznych podróży służbowych pracowników, stud. i gości UŚ, w tym
rezerw.,sprzedaż i dostawa wg bieżących potrzeb biletów lot., kolej., autob. i prom.,wizowanie paszportów.
Numer referencyjny: DZP.381.061.2017.UG

II.1.2) Główny kod CPV
63512000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa organizacja zagranicznych podróży służbowych
pracowników,studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego, w tym rezerwacja, sprzedaż i dostawa według
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bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych oraz usługa wizowania
paszportów.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 000 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63500000
63510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa organizacja zagranicznych podróży służbowych
pracowników,studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego, w tym rezerwacja, sprzedaż i dostawa według
bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych oraz usługa wizowania
paszportów.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3) Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż 7.10.2017 r., przez
36 miesięcy lub do wyczerpania środków finansowych, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia(wartość umowy) – w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
4) Miejsce realizacji: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiącyzałącznik
3 do SIWZ.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług
w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie: kompleksowej organizacji zagranicznych
podróży służbowych pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Śląskiego, w tym rezerwacji, sprzedaży i
dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych oraz usługa
wizowania paszportów.
8) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności: wyszukiwania
Rezerwacji, sprzedaży biletów, obsługi telefonicznej i mailowej pracowników, studentów i gości UŚ
orazwizowania paszportów były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca
powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z
dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Wykonawca musi zatrudniać osoby
wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w
przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.
9) Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto opłaty za wyst.1 międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia w EU 15 %
b) Cena brutto opłaty za wyst 1 międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia poza EU 15 %
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c) Cena brutto opłaty za wyst. 1 międzynarodowego biletu lotniczego u taniego przewoźnika 15 %
d) Cena brutto opłaty za pośrednictwo wizow. 15 %
e) Członkostwo w zrzeszeniu agentów IATA 40 %.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Członkostwo w zrzeszeniu agentów IATA / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 144-297275

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Kompleksowa organizacja zagranicznych podróży służbowych pracowników, stud. i gości UŚ, w tym
rezerw.,sprzedaż i dostawa wg bieżących potrzeb biletów lot., kolej., autob. i prom.,wizowanie paszportów.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Bankowe Biuro Podróży Travelbank sp. z o.o.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297275-2017:TEXT:PL:HTML
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Al. Jerozolimskie 142b
Warszawa
02-305 Warszawa
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 000 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017


