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Warszawa, 16 maja 2017 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje informacje z otwarcia 
ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Rezerwacja, zakup oraz dostarczenie do 
siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz biletów 
kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe”.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 582.910,08 zl 
brutto.
Nr
oferty

Nazwa Wykonawcy

cena opłaty 
transakcyjnej za 

wystawienie 
pojedynczego biletu 

lotniczego 
zagranicznego

cena opłaty 
transakcyjnej za 

wystawienie 
pojedynczego 

biletu lotniczego 
krajowego

cena opłaty 
transakcyjnej 

za wystawienie 
pojedynczego 

biletu
kolejowego

zagranicznego

Termin
płatności
faktury

1. TOP-PODRÓŻE Sp. z  o.o. 
PI. Zwycięstwa 1 
70-233 Szczecin

0,01 zl 0,01 zl 0,01 zl 30 dni

2. Agencja Podróży „TRANSER” 
Plac Solny 18/19 
50-063 Wroclaw

0,01 zl 0,01 zt 0,01 zl 30 dni

3. Biuro Podróży BRITAS Sp. z o.o. 
al. Papieża Jana Pawła II 49a 
70-415 Szczecin

8,77 zf 8,45 zł 9,59 zl 31 dni

4. Fumel Travel International Sp. z o. o. 
ul. Kopernika 3 
00-367 Warszawa

0,01 zl 0,01 zl 0,01 zł 30 dni

5. LOT Travel Sp. z o. o. 
ul. 17 Stycznia 43 lok. 3.05 
02-146 Warszawa

0,01 zl 0,01 zl 5,00 zl 30 dni

Wykonawcy oświadczyli, że bez zastrzeżeń przyjmują przedstawiony przez Zamawiającego termin 
wykonania zamówienia, warunki płatności określone w Specyfikacji.
Przypominamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawcy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazują zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tei samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Powyższe dotyczy wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
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