
* URBACr 

~f URZl\n MIA:STA LOnZI 
.Departament Archlrektury i ROzwoju 
BIUliO 'IS. REWtTAUZAC.J1 
90-447 {adz, ul. Pic irkowska 171 
tel. 42 638 57 58, fax 42 638 57 29 
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1. Opis przedmiotu zam6wienia: 

Driving change for 
better cities 

Protok61 

D"" . . 
., . ~' 

European Union 
European Regional 
Development Fund 

Zalqcznik Nr 1 

do zarzqdzenia Nr 7085NIII17 

Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 16 paidziemika 2017 r. 

Zalqcznik Nr 1 

do Regulaminu 

Przedmiotem Zam6wienia jest swiadczenie uslug w zakresie rezerwacji, wystawiania, 
sprzeda.Zy i dostarczania bilet6w lotniczych oraz rezerwacji i sprzeda.Zy uslug noc1egowych. 

2. ZamoVlienie uj~te VI Planie, pod pozycjq. planu komorki organizacyjnej numer: .... .. .. ./ 
kVlota ........ ./ grupa rodzajoVla ........ ./ wattose grupy rodzajo'y','ej ........ . 

Zam6wienie nieujyte w Planie (nalezy zastosowac procedury zgodnq z § 7 ust. 3 
Regulaminu)* - uzasadnienie braku zgloszenia do Planu stanowi zalqcznik do protokolu. 

2a. Zam6wienie dotyczy realizacji Projektu, 0 kt6rym mowa § 1 ust. 2 pkt 17 Regularninu: 

TAK* 

Projekt "Urban-Regeneration-Mix" realizowany w ramach programu Urbact III.-

* nalezy podac nazwy projektu 

3. Wartosc szacunkowa (netto): 46 850,05 PLN, co stanowi 10865,80 euro 

Ustalenia wartosci szacunkowej dokonano na podstawie budzetu projektu, zgodnie z pismem 
o sygnaturze DAR-BR-III.271.3.2019 z dnia 27.05.2019 r. 

(data ustalenia szacunkowej wartosci zam6wienia i podpis osoby dokonujqcej ustalenia 
wartosci szacunkowej zam6wienia) 
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Driving change for 
better cities 

4. Wszczycie postypowania ** w trybie zapytania ofertowego 

D'· . . 
-... '" 

European Union 
Europea.n Regional 
Development Fund 

5. Na podstawie § 11 ust. 5 Regularninu skierowano zapytanie ofertowe w fonnie: 

1) pismem, znale .................... . ........................ z dn. . ........ . ....... . .................. . . . . 

2) pocztq elektronicznq, w dniu ............. . ..................... . ....... . ......... . ............ .. . . . .. . . 

3) faksem, znak sprawy: .................... z dn ... ~ .. . ............................. . ............ . .... . .. . 

4) elektronicznie - przez zamieszczen~e tresci ogloszenia na stronie intemetowej 
https://bip.uml.lodz.pl 

6. Zapytanie przeslano do nastypuj'lcych wykonawcow: 

1) ..... . . ..... . ................................... . .......... . .............. . ............... . ................. .. 

2) ........................... . ....... . .......... . ........................ . ...... . ............. . ............... .. 

3) · .................................. . . . ................ ~ ............ ... ................... . .................... . 

7. Odpowiedz otrzymano od nastypuj'lcych wykonawc6w: 

1) Biacomex S.A., 15-620 Bialystok, ul. Elewatorska 1111 

cena oplaty transakcyjnej brutto za kaZdy sprzedany bilet lotniczy zagraniczny: 24,90 PLN 

czas realizacji: od dnia zawarCIa umowy do dnia 31.12.2020 r. I am 
roboczychikalendarzovl)'ch * 

inne -liczba punkt6w przyznanych ofercie w kryterium oceny ofert - 61,45 pkt = 61,45 % . 

2) Bis Biuro Podr6zy Lee A. Szulc Sp6lka jawna, 90-418 L6M, al. Kosciuszki 27 

cena oplaty transakcyjnej brutto za kaZdy sprzedany bilet lotniczy zagraniczny: 8,90 PLN 

czas realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31. 12.2020 r. I am 
roboczychlkalendarzowych * 

inne - liczba punkt6w przyznanych ofercie w kryterium oceny ofert - 100 pkt = 100 % 

8. Szczeg610we uzasadnienie odst'lpienia od zapytania ofertowego z przyczyn wskazanych 
w § 21 ust. 2 Regulaminu, jak r6wniez przebieg prowadzonych negocjacji, okreslonych 
§ 22 ust. 4 Regulaminu stanowi'l za1'lczniki do Protokolu. 

9. Proponowany wykonawca: 

Bis Biuro Podr6zy Lee A. Szulc Sp61ka jawna 

z siedzib'l w: Lodzi, 90-418 L6dz, al. Kosciuszki 27 
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Uzasadnienie wyboru: 

, URBACT 
Driving change for 

better cit ies D·'· . . 
., .. ~ 

European Union 
Europe~ n Regiona l 
Development Fund 

Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu, zam6wienia mozna udzieli6 wykonawcy, kt6ry w wyniku 
przeprowadzenia przez zamawiaj,!cego procedury, 0 kt6rej mowa w Regulaminie, przedstawi 
najkorzystniej sz'! oferty. 

planowany termin wykonania uslug, dostavv'/ robot budowlanych* : od dnia zawarcia umowy 
do dnia 31.12.2020 r. 

cena oplaty transakcyjnej brutto za kai:dy sprzedany bilet lotniczy zagraniczny: 8,90 PLN 

(data i podpis pracownika merytorycznego sporz~dzaj!jCego protok6!) ~ 

A/eksandra ~1!z{~a 
Opiniujy Protok61*** 04/0+/~q 

A Pozytywnie 

D Negatywnie 

U zasadnienie: 

p.oj2KIEROWNlKA 

. <r~('-U.l ''''; Ih--
JQd.~;-a BrzeZlfLska 

(podpis z piecz,!tk,! imienn,! kierownika projektu) 

Wyrazam zgodcr / atlmawiam wyraieBia zgetly* na udzielenie zamowienia . 
.-. r 

01/J1 .. 2P.19.1{. .. s:~J.Ji:.ci!::!J~ ~ 
- -- . ---"- __ r .. 

(data i podpis kierownika kom6rki organizacyjnej) 
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