
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 

 

Warszawa, dnia 14.03.2022 roku 

 

 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na 

zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w 

celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległości RP, działaczy opozycji 

antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz pracowników 

Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 36 miesięcy. 

 

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na świadczenie usług na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów 

lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc 

hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległości RP, działaczy 

opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz 

pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i 

suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 36 miesięcy, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.), zamawiający niniejszym zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Cena w zł 

brutto 

Opust od ceny 

katalogowej pobytu w 

hotelu w kraju i za 

granicą 

Czas odpowiedzi 

na zapytanie 

dotyczące 

propozycji 

rezerwacji biletu 

lotniczego 

Oferowane 

systemy 

rezerwacji (GDS) 

1 

Bankowe Biuro Podróży 

TravelBank Sp. z o. o. 

Al. Jerozolimskie 142 B, 

00-305 Warszawa 

0,04 4,50 % 1 godzina 
1. AMADEUS 

2. SABRE 

2 

WHYNOTTRAVEL sp. z 

o. o., sp. k. 

ul. Kielnarowa 108A; 36-

020 Tyczyn 

0,04 8,77 % 1 godzina 
1. GALILEO 

2. SABRE 

 


