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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

na usługę polegającą na zorganizowaniu i zapewnieniu pięciodniowego pobytu podczas 
warsztatów wyjazdowych z elementami turystyczno – rekreacyjnymi dla uczestników projektu 
oraz osób z ich otoczenia w ramach realizacji projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” 
realizowanego  w okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8.2014 z dnia 16.04.2014 r. Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Celestynowie w sprawie udzielania zamówień publicznych, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 30 000 euro informuje, że 
na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Zamawiający wybrał spośród ofert 
ważnych jako najkorzystniejszą ofertę Bratka – Travel Sp. z o.o. 

 Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył 
ofertę zgodną z wymogami wskazanymi w zapytaniu ofertowym. Oferta wybranego wykonawcy 
uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej                 
w oparciu o kryteria oceny ofert.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 5 

ofert. W postępowaniu 4 oferty nie potwierdziły warunków udziału w postępowaniu określonych 

w zapytaniu ofertowym.   

Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:  

Lp. Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy 
Cena brutto za 

realizację 
zamówienia 

Liczba punktów 
w kryterium 
cena 100% 

Ilość punktów 
razem 

Oferta nr I 
z dnia 

12.06.2014 r. 
(L. dz. 594) 

Biuro Usług Turystycznych “WIGRA” s. c. 
W. Jabłonowska I spółka 
ul. Człuchowska 25, 01-360 Warszawa 

22.015,00 zł 

Oferta nie potwierdza 

spełniania warunków udziału            

w postępowaniu 

 

Oferta nr II 
z dnia 

13.06.2014 r. 
(L. dz. 605) 

Bratka – Travel Sp. z o.o. 
ul. Kolista 26/33, 54-152 Wrocław 

20.734,56 zł 100 100 
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Oferta nr III 
z dnia 

16.06.2014 r. 
(L. dz. 629) 

Biuro Turystyczne Podhale Travel s. c. 
A. Mierzejewska, P. Siuta 
u. Kościuszki 12, 34-500 Zakopane 

21.760,00 zł 

Oferta nie potwierdza 

spełniania warunków udziału                   

w postępowaniu 

 

Oferta nr IV 
z dnia 

17.06.2014 r. 
(L. dz. 637) 

Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE 
ul. Rydlówka 5/113 
30-363 Kraków 

22.015,00 zł 

Oferta nie potwierdza 

spełniania warunków udziału            

w postępowaniu 

 

Oferta nr V 
z dnia 

17.06.2014 r. 
(L. dz. 639) 

Sun&More Sp. z o.o. 
ul. Rapackiego 8C, 71-467 Szczecin 

28.560,00 zł 

Oferta nie potwierdza 

spełniania warunków udziału           

w postępowaniu 

 

 
 
 


