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Ogłoszenie nr 500227008-N-2018 z dnia 20-09-2018 r.
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej: Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na
krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie
przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
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
ARGO Top Public Executive, Akademia zarządzania w administracji publicznej, Trainer Educator
Training Course,EuropeAid/138732/DH/SER/UA
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596066-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 647242100000, ul. ul.
Wawelska 56, 00922 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 60 80 177, 60 80
173, e-mail EB@ksap.gov.pl, faks 22 60 80 277, 60 80 273.
Adres strony internetowej (url): www.ksap.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy
lotnicze oraz biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BA.260.6.2018
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 rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i
zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne przewozy
pasażerskie. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: Zakup biletów lotniczych na
krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze, w tym Zamawiający wymagać będzie od
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Wykonawcy: 1. kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych
we wszystkich kierunkach w kraju i za granicą i bezkolizyjnej realizacji połączeń
wieloetapowych krajowych, zagranicznych i możliwości ich łączenia; 2. zapewnienia wysokiej
jakości oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej
trasie, w określonych przez Zamawiającego godzinach wylotu oraz klasie na podstawie połączeń
wszystkich linii lotniczych obsługujących lotniska w Polsce i za granicą, w tym także tanie linie
lotnicze; całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany i anulacji lub wykupu
biletu, w tym również w dni wolne od pracy; informowania o zbliżających się terminach
wykupu i założonych rezerwacjach; opracowania bezkolizyjnej realizacji połączeń
wieloetapowych; wystawiania biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od
istniejących możliwości przewoźnika; 3. dostarczania zamówionych biletów - we wskazane
przez Zamawiającego miejsce wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT, każdorazowo w
terminie ustalonym przez strony, ale nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży,
której zlecenie dotyczy; 4. dostarczania - w szczególnych przypadkach - zamówionych biletów
do własnego punktu obsługi na lotnisku albo punktu obsługi pasażerów przewoźnika
realizującego przelot albo, o ile istnieje taka możliwość, drogą elektroniczną, na adres mailowy
Zamawiającego (zgodnie z decyzją Zamawiającego), w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie
później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem podróży, której zlecenie dotyczy; 5. dostarczenia do
Zamawiającego faktury zawierającej symbol numer niniejszej umowy oraz dokładny opis
składników tworzących kwotę należną Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, tj.
cenę biletu według taryfy przewoźnika, wysokość opłaty lotniskowej, wysokość naliczonego
rabatu, cenę biletu po rabacie, opłatę za wystawienie biletu u przewoźnika, wysokość podatku
VAT, ostateczną cenę biletu płatną przez Zamawiającego a także datę, trasę i klasę przelotu oraz
nazwisko pasażera. Zakup biletów na zagraniczne połączenia kolejowe, w tym Zamawiający
wymagać będzie od Wykonawcy: 1. kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie zakupu
biletów kolejowych na trasach zagranicznych i bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych
i możliwości ich łączenia; 2. zapewnienia Zamawiającemu możliwości każdorazowej anulacji
biletu lub zmiany czasu, terminu, klasy podróży o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie
później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży; 3. dostarczania
zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego w uzgodnionym terminie, nie później niż na
24 godziny przed planowaną podróżą. Pośrednictwo pomiędzy zamawiającym a przewoźnikiem
w sprawach reklamacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do umieszczenia na fakturze
części składowych zakupywanych usług wraz z rabatem, danymi pasażera oraz danymi
dotyczącymi podróży. Wykonawca zobowiązuje się również do przedstawiania Zamawiającemu
comiesięcznych raportów z realizacji zamówienia. W raporcie powinny być ujęte dane
umieszczane na fakturze dla danego rodzaju usługi. Orientacyjne zapotrzebowanie na usługi
objęte postępowaniem: Bilety lotnicze: Planowane najczęściej w wykonywane kierunki to: - na
trasach europejskich: Bruksela, Wiedeń, Berlin, Praga, Londyn, Paryż, Strasburg, Rzym,
Budapeszt, Dublin, Kijów, Barcelona - na trasach pozaeuropejskich: Armenia, Azerbejdżan,
Afganistan, Gruzja, USA, Chiny, Tajwan, Libia, Tunezja, Egipt - na trasach krajowych: Kraków,
Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Katowice Zamawiający przewiduje w okresie
obowiązywania umowy zakup około 130 biletów lotniczych w tym: - na trasach europejskich ok.
100 biletów, - na trasach pozaeuropejskich ok. 28 biletów, - na trasach krajowych ok. 2 biletów.
Bilety kolejowe: Zamawiający przewiduje zakup ok. 10 biletów kolejowych na trasach
europejskich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 63510000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 250000
Waluta
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
Nazwa wykonawcy: UpHotel Sp.z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Solna 4
Kod pocztowy: 58-500
Miejscowość: Jelenia Góra
Kraj/woj.: Polska
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 250000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 250000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250000
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:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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.
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