Kraków, 10.08.2022

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY W RAMACH PRZEPROWADZONEJ PROCEDURY
ROZEZNANIA RYNKU
Dotyczy: Realizacji usługi pośredniczącej związanej z obsługą podróży służbowej do Liverpoolu dla
5 osób w terminie 21-25.08.2022 r. w ramach realizowanego projektu pt.: „Nowy model urbanizacji
w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego
(NewUrbPact)” (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), współfinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach „Strategicznego Programu Badań Naukowych
i Prac Rozwojowych Społeczny i Gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków
GOSPOSTRATEG”
W sprawie ogłoszonego przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie
zapisów Zapytania informuje, co następuje:
I.
3.08.2022 r. Zapytanie ofertowe zostało wysłane drogą elektroniczną do pięciu podmiotów
zajmujących się obsługą podróży służbowych. Dodatkowo zapytanie, o którym mowa,
umieszczono na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w zakładce BIP –
Zamówienia publiczne, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie IRMiR.
II.
Z uwagi na usunięcie z rozkładu wskazanego w Zapytaniu ofertowym lotu i braku
alternatywnego połączenia z Krakowa, 9.08.2022 Zapytanie ofertowe zostało zaktualizowane –
w przedmiocie zapytania zmieniono miejsce wylotu (Katowice Pyrzowice) oraz dodano usługę
transferu pasażerów (Kraków-Katowice Pyrzowice). Zaktualizowana treść Zapytania
z wyraźnie zaznaczonymi zmianami została upubliczniona i przesłana drogą mailową do
potencjalnych Wykonawców.
III.
Do upływu terminu składania ofert, który został ustalony do dnia 10.08.2022 do godziny 12.00,
ofertę złożyło 3 Oferentów.
IV.
Zestawienie ofert wraz z przyznaną liczbą punktów w postepowaniu:
Lp.

V.

Data złożenia
oferty

Nazwa oferenta

Wartość zamówienia
[cena brutto zł]

Punkty
[suma]

1

10.08.2022

Bukal C&L

13 390,00 zł

100

2

10.08.2022

Travel Manager Sp. z o.o.

16 532,00 zł

80,99

3

10.08.2022

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

18 074,00 zł

74,08

Kryteriami wyboru oferenta były:
1 – Kryterium najniższej ceny (cena brutto) – 100%
W związku z powyższym, po sprawdzeniu zgodności najwyżej ocenionej oferty z wymaganiami
zapytania ofertowego i potwierdzeniu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, jako najkorzystniejsza wybrana zostaje oferta Wykonawcy:
BUKAL C&L Mikołaj Bukal
41-710 Ruda Śląska, ul. P. Kubiny 6
NIP 6342929469
Protokół sporządziła: Marta Dawid
Protokół zaakceptował: Łukasz Sykała

