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Ogłoszenie nr 73161 - 2017 z dnia 2017-04-25 r. 
Kraków: Wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu 

Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
nie 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 52581. 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 
nie 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, krajowy 
numer identyfikacyjny 32594300000, ul. Smętna 12, 31343 Kraków, państwo Polska, woj. 
małopolskie, tel. 126 623 220, faks 126 374 500, e-mail dubiel@if-pan.krakow.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: instytucja naukowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla Instytutu Farmakologii Polskiej 
Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12. 
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Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
IF/ZP-03/2017 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych dla 
Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12, tj. usługa 
polegająca na wyszukiwaniu, rezerwacji oraz dostawie biletów lotniczych do Instytutu Farmakologii 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12, w klasie ekonomicznej. Rezerwacja 
biletów lotniczych będzie realizowana zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, określającymi 
miejsce, trasę, termin podróży oraz ilość biletów. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie 
dłuższym niż 1 dzień od dnia wysłania przez Zamawiającego zgłoszenia, do zaproponowania 
różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny na rynku na wskazanej przez 
Zamawiającego trasie (z uwzględnieniem klasy standardu przelotu – klasa ekonomiczna wraz z 
przewozem bagażu) oraz wszystkich dostępnych promocji wynikających z terminu rezerwacji i 
wykupienia biletów, połączeń weekendowych oraz czasu podróży, w tym także tzw. biletów 
wirtualnych (przewoźników „low cost airlines”), z przedstawieniem jak przesunięcie terminu 
wyjazdu (np. wylot jeden dzień wcześniej / powrót jeden dzień później) wpłynie na zmianę ceny 
biletu lotniczego. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie. 
 
II.5) Główny Kod CPV: 63512000-1 
Dodatkowe kody CPV: 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2017 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 191382.11 
Waluta PLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert 4 
w tym 
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Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
Delta Tour Sp. z o.o., ul. Czerska 18, 00-732 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 190100.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 183610.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 219637.76 
Waluta: PLN 
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. 
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 


