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Numer sprawy DP-271-8/2021 

Kraków, dnia 6.08.2021 r. 
        

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych i kolejowych na potrzeby Krakowskiego Biura 

Festiwalowego w podziale na 2 części” nr sprawy DP-271-8/2021 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i 

oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę UpHOTEL sp. z o.o., 

ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra. 

Oferta Wykonawcy UpHOTEL sp. z o.o. spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego określone w 

SWZ i uzyskała łącznie 96 pkt,  

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena - waga kryterium 30% - 30 pkt, 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kasjerów lotniczych – waga kryterium 40% - 40 pkt, 

Upust od ceny biletów lotniczych (zawierającej opłaty i podatki lotniskowe) w stosunku do taryfy 

przewoźnika – waga kryterium 5% – 5 pkt. 

Zapewnienie dodatkowych funkcjonalności platformy on-line – waga kryterium 5% - 5 pkt, 

Dostępność – waga kryterium 15% - 15 pkt, 

Możliwość bezkosztowej anulacji biletu lotniczego lub kolejowego – waga kryterium 5% - 1 pkt. 

Pozostałe złożone oferty nie podlegające odrzuceniu otrzymały następujące oceny: 

Oferta nr 1 złożona przez konsorcjum firm: Lider konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp.k., 

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn, Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOKKA Sp. z 

o.o., ul. Planty 16, 25-502 Kielce,  

uzyskała łącznie 83,33 pkt,  



 

 

w tym w poszczególnych kryteriach:  

Kryterium cena - waga kryterium 30% - 15 pkt, 

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kasjerów lotniczych – waga kryterium 40% - 40 pkt, 

Upust od ceny biletów lotniczych (zawierającej opłaty i podatki lotniskowe) w stosunku do taryfy 

przewoźnika – waga kryterium 5% – 3,33 pkt. 

Zapewnienie dodatkowych funkcjonalności platformy on-line – waga kryterium 5% - 5 pkt, 

Dostępność – waga kryterium 15% - 15 pkt, 

Możliwość bezkosztowej anulacji biletu lotniczego lub kolejowego – waga kryterium 5% - 5 pkt. 
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