
 

 

oznaczenie sprawy DZP.381.061.2017.UG  

 
 
 
 

Pieczęć zamawiającego 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 209.000€ 

p.n. „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” 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 
Cena (zł brutto) Termin wykonania 

Okres 

gwarancji 
Warunki płatności 

1 

Why Not Travel sp. z o.o. sp.k., 

ul. Kielnarowa 108A, 36-020 

Tyczyn 

1.1. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia w 
obrębie Europy: 0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem 
VAT),  

1.2. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia 
wychodzące poza obręb Europy: 0,01 PLN brutto (wraz 
z podatkiem VAT),  

1.3. Cena  opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu u tzw. „taniego przewoźnika”: 
0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem VAT),  

1.4. Cena opłaty za pośrednictwo wizowe przy wizowaniu 
jednego paszportu:  6,00 PLN brutto (wraz z podatkiem 
VAT) 

przez 36 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy lub do wyczerpania kwoty, 
jaką Zamawiający przeznacza na 
sfinansowanie zamówienia, w 
zależności od tego, które z 
wymienionych zdarzeń nastąpi 
wcześniej 

nd zaakceptowane 



 

 

2 

Bankowe Biuro Podróży 

TravelBank sp. z o.o., ul. Prosta 

69, 00-838 Warszawa 

1.1. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia w 
obrębie Europy: 0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem 
VAT),  

1.2. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia 
wychodzące poza obręb Europy: 0,01 PLN brutto (wraz 
z podatkiem VAT),  

1.3. Cena  opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu u tzw. „taniego przewoźnika”: 
0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem VAT),  

1.4. Cena opłaty za pośrednictwo wizowe przy wizowaniu 
jednego paszportu:  0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem 
VAT) 

przez 36 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy lub do wyczerpania kwoty, 
jaką Zamawiający przeznacza na 
sfinansowanie zamówienia, w 
zależności od tego, które z 
wymienionych zdarzeń nastąpi 
wcześniej 

nd zaakceptowane 

3 

Furnel Travel International sp.  

zo.o., ul. Kopernika 3, 00-367 

Warszawa 

1.1. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia w 
obrębie Europy: 0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem 
VAT),  

1.2. Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu lotniczego na połączenia 
wychodzące poza obręb Europy: 0,01 PLN brutto (wraz 
z podatkiem VAT),  

1.3. Cena  opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego 
międzynarodowego biletu u tzw. „taniego przewoźnika”: 
0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem VAT),  

1.4. Cena opłaty za pośrednictwo wizowe przy wizowaniu 
jednego paszportu:  0,01 PLN brutto (wraz z podatkiem 
VAT) 

przez 36 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy lub do wyczerpania kwoty, 
jaką Zamawiający przeznacza na 
sfinansowanie zamówienia, w 
zależności od tego, które z 
wymienionych zdarzeń nastąpi 
wcześniej 

nd zaakceptowane 

 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:  4.000.000,00 zł  brutto 

 

 

                 Katowice, dn. 06.09.2017 

 

 

         mgr Justyna Rutkowska- Zawada 

………………………………………………… 

     Przewodniczący Komisji Przetargowej 


