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KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 
ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa 

 
 
BPKA-ZamP-251-01-19 

 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 
organizacyjnej  w zakresie służbowych podróży zagranicznych  (Znak postępowania: BPKA-
ZamP-251-01-19) 
 

Zamawiający, Biuro Polskiej Komisji Akredytacyjnej przekazuje informacje dot. ofert 
złożonych przez wykonawców w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 
usługi organizacyjnej  w zakresie służbowych podróży zagranicznych  dla Biura Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. 

 Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Zamawiającego, w dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 
15:30.  W wyznaczonym terminie oferty złożyło pięciu Wykonawców: 
 
1) Top Podróże Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 

• cena za wystawienie biletu lotniczego w klasie ekonomicznej lub równorzędnej: 27,00 zł, 
• cena za wystawienie biletu kolejowego w klasie pierwszej lub równorzędnej: 0,01 zł, 
• cena podstawowej polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard europejski 

obejmującej KL, NW, BP): 3,00 zł, 
• suma ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL+ NW+BP): 102 520,00 zł, 
• upust na bilety lotnicze stanowiący procent od podstawowej, rynkowej ceny biletów 

określonej przez przewoźnika (bez ceny za wystawienie biletu lotniczego i opłat 
lotniskowych). Należy uwzględnić zniżki od przewoźnika w ramach podpisanej z nim 
umowy oraz wszystkie dodatkowe upusty w stosunku do ceny przewoźnika: 0,80 % 

• Czas odpowiedzi: 2 godziny 
 
2) Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, 

• cena za wystawienie biletu lotniczego w klasie ekonomicznej lub równorzędnej: 0,01 zł, 
• cena za wystawienie biletu kolejowego w klasie pierwszej lub równorzędnej: 0,01 zł, 
• cena podstawowej polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL, NW, BP): 2,80 zł, 
• suma ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL+ NW+BP): 102 000,00 zł, 
• upust na bilety lotnicze stanowiący procent od podstawowej, rynkowej ceny biletów 

określonej przez przewoźnika (bez ceny za wystawienie biletu lotniczego i opłat 
lotniskowych). Należy uwzględnić zniżki od przewoźnika w ramach podpisanej z nim 
umowy oraz wszystkie dodatkowe upusty w stosunku do ceny przewoźnika: 1,2% 

• Czas odpowiedzi: 2 godziny 
 
3) Agencja Podróży “TRANSER” Plac Solny 18/19, 50-063 Wrocław, 

• cena za wystawienie biletu lotniczego w klasie ekonomicznej lub równorzędnej: 0,01 zł 
• cena za wystawienie biletu kolejowego w klasie pierwszej lub równorzędnej: 10,00 zł, 



• cena podstawowej polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 
europejski obejmującej KL, NW, BP): 2,99 zł, 

• suma ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 
europejski obejmującej KL+ NW+BP): 101 952,00  zł 

• upust na bilety lotnicze stanowiący procent od podstawowej, rynkowej ceny biletów 
określonej przez przewoźnika (bez ceny za wystawienie biletu lotniczego i opłat 
lotniskowych). Należy uwzględnić zniżki od przewoźnika w ramach podpisanej z nim 
umowy oraz wszystkie dodatkowe upusty w stosunku do ceny przewoźnika: 2,9 % 

• Czas odpowiedzi: 2 godziny 
 

4) Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa, 
• cena za wystawienie biletu lotniczego w klasie ekonomicznej lub równorzędnej: 15,00 zł 
• cena za wystawienie biletu kolejowego w klasie pierwszej lub równorzędnej: 24,60 zł, 
• cena podstawowej polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL, NW, BP): 2,58 zł, 
• suma ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL+ NW+BP): 51 579,60 zł 
• upust na bilety lotnicze stanowiący procent od podstawowej, rynkowej ceny biletów 

określonej przez przewoźnika (bez ceny za wystawienie biletu lotniczego i opłat 
lotniskowych). Należy uwzględnić zniżki od przewoźnika w ramach podpisanej z nim 
umowy oraz wszystkie dodatkowe upusty w stosunku do ceny przewoźnika: 0 % 

• Czas odpowiedzi: 2 godziny 
 

5) Happy Holiday Travel Duo sp. z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, 
• cena za wystawienie biletu lotniczego w klasie ekonomicznej lub równorzędnej: 0,01 zł 
• cena za wystawienie biletu kolejowego w klasie pierwszej lub równorzędnej: 0,01 zł, 
• cena podstawowej polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL, NW, BP): 1,99 zł, 
• suma ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej za jeden dzień (w wariancie standard 

europejski obejmującej KL+ NW+BP): 98 370,42  zł 
• upust na bilety lotnicze stanowiący procent od podstawowej, rynkowej ceny biletów 

określonej przez przewoźnika (bez ceny za wystawienie biletu lotniczego i opłat 
lotniskowych). Należy uwzględnić zniżki od przewoźnika w ramach podpisanej z nim 
umowy oraz wszystkie dodatkowe upusty w stosunku do ceny przewoźnika: 2,2% 

• Czas odpowiedzi: 2 godziny 
 

 
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 400 000,00 złotych netto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
.................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 
 
 
     OŚWIADCZENIE 
  
Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu na świadczenie usługi 
organizacyjnej  w zakresie służbowych podróży zagranicznych  (Znak postępowania: 
BPKA-ZamP-251-01-19): 
 
       

 

 
 

Oświadczam, że: 

a) nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.) z wyżej wymienionymi Wykonawcami, 

b) należę do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

 z następującymi wykonawcami: 

1. ……………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………. 

 
 

........................... dn. ........................ 
 

............................................................................... 
(miejscowość, data)      (podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy) 

 
 

 

 

*niepotrzebne skreślić   
 

 
 

……………………………………… 
       (podpis kierownika Zamawiającego) 

 
 

1. Top Podróże Sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin 
2. Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, 
3. Agencja Podróży “TRANSER” Plac Solny 18/19, 50-063 Wrocław, 
4. Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa, 
5. Happy Holiday Travel Duo Sp. z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, 

 


