
EZP.26.179.8.2022.JK           Warszawa, 16.12.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów 
lotniczych międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas 
trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz PIG-PIB, oznaczenie sprawy: EZP.26.179.2022.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust 2 Ustawy 
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.) dalej Ustawa Pzp, informuje, że 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych 
międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas trwania 
wyjazdów zagranicznych na rzecz PIG-PIB, oznaczenie sprawy: EZP.26.179.2022, wybrał ofertę Wykonawcy 
Business Travel Club Sp. z o.o., ul. M. Kopernika 30/213, 00-336 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: oferta spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia. Oferta 
otrzymała najwyższą liczbę punktów według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert: 
 cena opłaty transakcyjnej za wystawienie 1 biletu lotniczego / 1 biletu kolejowego (COT) – 50%
 cena polisy ubezpieczeniowej za 1 osobodzień (CP) – 50%. 

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: art. 239 ust. 1 Ustawy Pzp. 

Poniżej informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny, 
zawierającym punktację przyznaną w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr 
oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium 
„cena opłaty transakcyjnej 

za wystawienie 1 biletu lotniczego
 / 1 biletu kolejowego (COT)”

Liczba pkt. w kryterium 
„cena polisy ubezpieczeniowej 

za 1 osobodzień (CP)”

Razem 
punktów

1

Polskie Linie Lotnicze LOT SA
ul. Komitetu Obrony Robotników 
43, 02-146 Warszawa
NIP 5220002334

26,357 27,500 53,857

2
Top Podróże Sp. z o.o. 
pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin
NIP 8522621751

47,454 25,000 72,454

3

Business Travel Club Sp. z o.o. 
ul. M. Kopernika 30/213, 00-336 
Warszawa
NIP 1230934793

50,000 50,000 100,000

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
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