
Warszawa: świadczenie usług rezerwacji, sprzeda Ŝy i dostarczania biletów 

lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania 

zagranicznych podró Ŝy słu Ŝbowych (sygn. akt TGA-233/2/10)  

Numer ogłoszenia: 41589 - 2010; data zamieszczenia:  26.02.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń 

Publicznych:  nie. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie  

o zmianie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4,  

00-928 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6301880, faks 022 6301891. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  świadczenie usług 

rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego 

ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróŜy słuŜbowych  

(sygn. akt TGA-233/2/10). 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych oraz 

dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróŜy 

słuŜbowych dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w okresie od dnia 

zawarcia umowy do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na finansowanie zamówienia (50 000,00 zł brutto, słownie złotych brutto: 

pięćdziesiąt tysięcy zł), ale nie dłuŜej niŜ do dnia 30.06.2010 r.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 60.40.00.00-2, 63.51.20.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA  



III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  23.02.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• Business Travel Club Sp. z o.o., ul. Biała 3, 00-835 Warszawa, kraj/woj. 

mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 50000 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z 

NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty:  50000 

• Oferta z najni Ŝszą ceną: 50000 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 50000 

• Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej r ęki albo zapytania o cen ę 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu  

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, 

dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym w stosunku 

do zamówienia podstawowego udzielonego temu samemu Wykonawcy w 



trybie przetargu nieograniczonego w 2009 r. Polega ono na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego, jego wartość oszacowana została na 50% wartości 

zamówienia podstawowego. MoŜliwość udzielenia zamówienia 

uzupełniającego była przewidziana zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu 

podstawowym (ogłoszenie nr 182822 - 2009 z dnia 08.06.2009) oraz w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


