
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby
Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.3.) Oddział zamawiającego: KBF

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 354 25 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby
Krakowskiego Biura Festiwalowego w podziale na 2 części”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e778dd28-fe62-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00178606/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-13 13:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006935/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w obiektach
hotelarskich oraz w innych obiektach na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w
podziale na 2 części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie w ramach części 1 finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w tym: 1) w
ramach programu Kreatywna Europa 2014-2020 : a) HEMI (HUB FOR EXCHANGE OF MUSIC
INNOVATION OF CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE). Numer umowy o grant:
607557-CREA-1-2019-1-EL-CULT-COOP2 b) CELA (CONNECTING EMERGING LITERARY
ARTISTS 2019 - 2023) c) ORFEO&MAJNUN 2021 d) InMICS Composers Lab

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00151880/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DP-271- 7/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 490292,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby
projektów realizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od dnia zawarcia
umowy do 31.12.2023 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55200000-2 - Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
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63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych

4.5.5.) Wartość części: 166522,69 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby
realizacji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie od dnia
zawarcia umowy do 30.06.2022 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55200000-2 - Pola kempingowe i inne miejsca noclegowe, inne niż hotelowe

63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63510000-7 - Usługi biur podróży i podobne

79997000-9 - Usługi organizowania podróży służbowych

4.5.5.) Wartość części: 323770,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ze względu na brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy
Pzp, z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty otrzymały taką samą, najwyższą z możliwych
do uzyskania, liczbę punktów, zarówno łączną jak i w poszczególnych kryteriach oceny ofert
oraz Zamawiający nie może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z art.
248 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż cena ofert jest w wartości najniższej z możliwych tj. 0,01 zł.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,01 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Ze względu na brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy
Pzp, z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty otrzymały taką samą, najwyższą z możliwych
do uzyskania, liczbę punktów, zarówno łączną jak i w poszczególnych kryteriach oceny ofert
oraz Zamawiający nie może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z art.
248 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż cena ofert jest w wartości najniższej z możliwych tj. 0,01 zł.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0,01 PLN
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