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Warszawa, dnia 27 sierpnia 2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZP-5/2021 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” na: 

 

kompleksową usługę organizacji i obsługi wizyty studyjnej w Gdańsku,  

z podziałem na dwie części: 

Część nr 1 – usługa organizacji i obsługi wizyty studyjnej 

 

 

 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, a także punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację. 

 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez:  

 

CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 34 

19-300 Ełk 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14.2. SWZ. 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert: Ofertowana cena (C) – 60% (60 pkt), Lokalizacja oferowanego hotelu (D) – 30 % 

(30 pkt), Zatrudnienie osoby/osób niepełnosprawnych (O) – 10 % (10 pkt) oraz łączną 

punktację: 
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Lp. 
FIRMA [NAZWA] 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

KRYTERIA OCENY OFERT (WAGA %) 

ŁĄCZNA 

PUNKTACJA 

(100%) OFERTOWANA 

CENA (C) 

(60 pkt =60%) 

LOKALIZACJA 

OFEROWANEGO 

HOTELU (D)  

(30 pkt =30%) 

ZATRUDNIENIE 

OSOBY/OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(O) 

(10 pkt =10%) 

1 

Sun & More sp. z o. o. 

ul. Madalińskiego 8 lok.215 

70-101 Szczecin 

36 300,00 

52,96 pkt 
20,00 pkt 10,00 pkt 82,96 pkt 

2 

CRISTAL TRAVELNET  

Sp. z o.o. 

ul. Wojska Polskiego 34 

19-300 Ełk 

32 040,00 

60,00 pkt 
30,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt 

3 

Inventum Sp. z o.o. 

ul. Mikołaja Reja 20A 

33-300 Nowy Sącz 

38 232,00 

15,13 pkt 
30,00 pkt 10,00 pkt 90,28 pkt 

 

Oferta Wykonawcy CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk 

spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i przedstawia 

najkorzystniejszy bilans cen i innych kryteriów oceny ofert. 

 

 

 

       ............................................ 
(podpis Kierownika Zamawiającego lub jego 

pełnomocnika) 
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