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Ogłoszenie nr 510407036-N-2021 z dnia 22.01.2021 r.

Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja
Badawcza: Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych oraz kolejowych,

ubezpieczenia podróży, rezerwacja i zakup usług hotelowych w kraju i za granicą
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Projekt Międzynarodowej Agendy Badawczej (FNP, POIR); nr umowy MAB PLUS/2019/13,
projekt Sano (H2020, Teaming for Excellence Phase 2); nr umowy: 857533

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 614733-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja
Badawcza, Krajowy numer identyfikacyjny 384298430, ul. Nawojki  11, 30-072  Kraków, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 12 6323355, 12 6323355, e-mail procurement@sano.science,
procurement@sano.science, faks . 
Adres strony internetowej (url): https://sano.science/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych oraz kolejowych, ubezpieczenia
podróży, rezerwacja i zakup usług hotelowych w kraju i za granicą

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
11/2020/Z

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 świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i sukcesywnych
dostaw biletów lotniczych i kolejowych, ubezpieczenia podróży, oraz rezerwacji i zakupu usług
hotelowych w kraju i za granicą. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 1.
rezerwacje i sprzedaż biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe przewozy pasażerskie
zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami w zakresie: tras, terminów i klas
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lotniczych, według obowiązujących taryf przewoźników, z uwzględnieniem najkorzystniejszych
w danym momencie cen; 2. rezerwację i sprzedaż biletów kolejowych krajowych i
zagranicznych; 3. usługi w zakresie ubezpieczenia podróży; 4. rezerwację i sprzedaż miejsc
hotelowych w kraju i za granicą zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zleceniami; 5.
pośrednictwo w uzyskaniu i zakupie wiz. 6. dodatkowe wymagania: Wykonawca zobowiązany
jest do posiadania przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wymagania dotyczące zatrudnienia: 1. Zamawiający
wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie czynności rezerwacji, zakupu i dostaw biletów
lotniczych i kolejowych oraz rezerwacji i zakupu usług hotelowych realizowany był przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.). 2.
Zamawiający jest uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcy
odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: a.
żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i
dokonywania ich oceny; b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania tych wymogów, c. przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania
świadczenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 63512000-1

Dodatkowe kody CPV: 63516000-9, 60400000-2, 66512000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/12/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 319444.44 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

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
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Nazwa wykonawcy: OPAL TRAVEL AND BUSINESS SERVICE LTD Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Karmelicka 19 
Kod pocztowy: 00-168 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20.04 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20.04 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 262.99 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
Powyższe ceny stanowią łączną cenę opłat transakcyjnych brutto (w odniesieniu do 1
transakcji), wyliczone na podstawie wzoru (Cena brutto opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy
międzynarodowy + Cena brutto opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy krajowy + Cena brutto
opłaty transakcyjnej za bilet kolejowy (krajowy i zagraniczny) + Cena brutto opłaty
transakcyjnej za rezerwację hotelu (w kraju i za granicą) + Cena brutto za pośrednictwo w
uzyskaniu i zakupie wiz). Umowa została zawarta na maksymalną kwotę jaką Zamawiający
może przeznaczyć na realizację zamówienia tj. 345000,00zł.

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) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


