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POLSKA AGENCJA PRASOWA S.A. 

 

ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa 

tel. centr. (+48 22) 509 22 22  

www.pap.pl 

             Warszawa, dn. 5 lipca 2022 r. 

 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sfinansowanie zamówienia o udzielenie zamówienia 
publicznego na zawarcie umów ramowych na świadczenie usług transportowych 

(nr sprawy 15/22) 
 
 
 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa SA, zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w 

trybie podstawowym na zawarcie umów ramowych na świadczenie usług transportowych 

oferty złożyli następujący wykonawcy: 

I. ElbaTravel Daniel Drzazga, ul. Wigury 36, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  

Cena całkowita oferty:  1.348.000,00 zł, w tym VAT w kwocie: 99 851,85 zł. 

 

1. Cena za 1 dzień świadczenia przez 1 minibus do przewozu 8 osób plus kierowca 

obsługi transportowej na terenie Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, Wrocławia, 

Poznania, Trójmiasta i Katowic oraz ich okolic wynosi: 1200,00 zł, w tym VAT w 

kwocie 88,89 zł. 

2. Cena za 1 dzień świadczenia przez 1 minibus do przewozu 20 osób plus kierowca 

obsługi transportowej na terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Wrocławia, 

Poznania, Trójmiasta i Katowic oraz ich okolic wynosi: 1400,00 zł, w tym VAT w 

kwocie 103,70 zł. 

3. Cena za 1 dzień świadczenia przez 1 autokar do przewozu od 35 do 50 osób plus 

kierowca obsługi transportowej na terenie Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, 

Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i Katowic oraz ich okolic wynosi: 2000,00 zł, w tym 

VAT w kwocie 148,15 zł. 

4. Cena za 1 dzień świadczenia przez 1 samochód osobowy obsługi transportowej na 

terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i 

Katowic oraz ich okolic wynosi: 1200,00 zł, w tym VAT w kwocie 88,89 zł. 

5. Cena 1 km świadczonej przez 1 minibus do przewozu 8 osób plus kierowca obsługi 



Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału zakładowego: 52.703.520,00 zł. 

 

transportowej poza terenem Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, Wrocławia, 

Poznania, Trójmiasta i Katowic oraz ich okolic wynosi: 5,00 zł, w tym VAT w kwocie 

0,37 zł. 

6. Cena 1 km świadczonej przez 1 minibus do przewozu 20 osób plus kierowca obsługi 

transportowej poza terenem Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, Wrocławia, 

Poznania, Trójmiasta i Katowic oraz ich okolic wynosi: 5,00 zł, w tym VAT w kwocie 

0,37 zł. 

7. Cena 1 km świadczonej przez 1 autokar do przewozu od 35 do 50 osób plus 

kierowca obsługi transportowej poza terenem Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, 

Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i Katowic oraz ich okolic wynosi: 10,00 zł, w tym 

VAT w kwocie 0,74 zł. 

8. Cena 1 km świadczonej przez 1 samochód osobowy obsługi transportowej poza 

terenem Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i 

Katowic oraz ich okolic wynosi: 5,00 zł, w tym VAT w kwocie 0,37 zł. 

9. Cena 1 km świadczonej przez 1 minibus do przewozu 8 plus kierowca obsługi 

transportowej polegającej na transferze z lotniska do hotelu lub z hotelu na lotnisko 

na terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i 

Katowic wynosi: 50,00 zł, w tym VAT w kwocie 3,70 zł. 

10. Cena 1 km świadczonej przez 1 minibus do przewozu 20 osób plus kierowca obsługi 

transportowej polegającej na transferze z lotniska do hotelu lub z hotelu na lotnisko 

na terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Lublina, Poznania, Trójmiasta i 

Katowic wynosi: 50,00 zł, w tym VAT w kwocie 3,70 zł. 

11. Cena 1 km świadczonej przez 1 autokar do przewozu od 35 do 50 osób plus 

kierowca obsługi transportowej polegającej na transferze z lotniska do hotelu lub z 

hotelu na lotnisko na terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, 

Trójmiasta i Katowic wynosi: 100,00 zł, w tym VAT w kwocie 7,41 zł. 

12. Cena 1 km świadczonej przez 1 samochód osobowy plus kierowca obsługi 

transportowej polegającej na transferze z lotniska do hotelu lub z hotelu na lotnisko 

na terenie Warszawy, Łodzi, Krakowa, Lublina, Wrocławia, Poznania, Trójmiasta i 

Katowic wynosi: 50,00 zł, w tym VAT w kwocie 3,70 zł. 

 

II. Lidia Kuba-Mikoś 

Złożony został plik .zip, którego nie można deszyfrować. 


