
  

                           Warszawa, dn. 30.07.2019r. 
NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ 

STRAŻY GRANICZNEJ 
im. Powstania Warszawskiego 

       
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
zgodnie z art. 86 ust. 5 w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm. ) przedstawiam informację z otwarcia ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę rezerwacji i dostawy biletów lotniczych, komunikacji kolejowej i autobusowej dla 
cudzoziemców deportowanych z terytorium RP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej 
stanowiących ich eskortę lub asystę” – sprawa nr 21/FI/19 otwartych w dniu 30.07.2019r.: 

- kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:       
500 000,00 zł. 

 
- informacja o wykonawcach oraz  złożonych przez nich ofertach:  

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Suma 6-procedur 
deportacyjnych 

Opłata transakcyjna 
Czas 

odpowiedzi na 
zapytanie 

1 

 
FURNEL TRAVEL INTERNATINAL Sp. 

z o.o., ul. Kopernika 3,  
00-367 Warszawa 

36 511,54 
Bilet lotniczy – 0,01zł 

Bilet kolejowy – 0,01 zł 
Bilet autobusowy – 0,01 zł 

1h 

2 

 
Konsorcjum firm: 

Why Not Travel Sp. z o.o. Sp. K., 
 Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn 

 – Pełnomocnik konsorcjum 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

 BOKKA  Sp. z o.o., 
 ul. Planty 16, 25-502 Kielce 

– Partner konsorcjum 
 

38 075,62 

Bilet lotniczy – 0,01 zł 
Bilet kolejowy – 7,60 zł 

Bilet autobusowy – 7,60 zł 
 

1h 

3 

 
LOT Polskie Linie Lotnicze S.A. 

ul. 17-go Stycznia 43,  
02-146 Warszawa 

37 181,50 

Bilet lotniczy – 0,01 zł 
Bilet kolejowy – 0,01 zł 

Bilet autobusowy –0,01 zł. 
 

1h 

 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Oświadczenie należy złożyć w oryginale (wzór 
oświadczenia w załączeniu). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Załącznik 1 na 1 str.    

 
 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 

im. Powstania Warszawskiego 
 

  płk SG Witold DOROSZ 


