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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Na usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i

zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach 

projektu Programu Erasmus+ sektor Kszt

Komisja, powołana stosownym 

wyboru najkorzystniejszej ofe

Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w

1. Przewodniczący – Aneta Drobny 

2. Członek – Ewa Kozina-

3. Członek – Marek Jania

Pracująca w oparciu o dokumentację:

1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

2. Opis przedmiotu zamówienia 

3. Istotne warunki zamówienia 

w dniu 15.12.2020 dokonała szczegółowej analizy i oceny złożonych w terminie 

15.12.2020 do godz. 10.00, 

najkorzystniejszą ofertę.  

Po dokonaniu wszystkich stosownych czynności proceduralnych wybrano najkorzystniejszą 

dla Zamawiającego ofertę podmiotu: 

1. Grupa Montownia Wójtowicz Wroński Sp.j. 30
1. Oferta kompletna.
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INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

usługę społeczną, tj. na świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej w tym realizację 

wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach 

projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, we Włoszech

stosownym Zarządzeniem Dyrektora w sprawie powołania komisji do 

wyboru najkorzystniejszej oferty o zamówienie na usługę społeczną dla uczniów Zespołu 

Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, w składzie:  

Aneta Drobny –Dyrektor szkoły 

-Dyrektor ds. dydaktycznych 

Marek Jania- koordynator projektu 

Pracująca w oparciu o dokumentację: 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną 

przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do IWZ 

Istotne warunki zamówienia – Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

dokonała szczegółowej analizy i oceny złożonych w terminie 

.00, ofert oraz w oparciu o kryteria oceniania wybr

Po dokonaniu wszystkich stosownych czynności proceduralnych wybrano najkorzystniejszą 

dla Zamawiającego ofertę podmiotu:  

Grupa Montownia Wójtowicz Wroński Sp.j. 30-498 Kraków, ul. Gałęzowskiego 22A
Oferta kompletna. 
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Sucha Beskidzka, dnia 15.12.2020 

restauracyjnej w tym realizację 

wyżywienia dla uczestników mobilności międzynarodowej w ramach 

e Włoszech. 

Zarządzeniem Dyrektora w sprawie powołania komisji do 

rty o zamówienie na usługę społeczną dla uczniów Zespołu 

dokonała szczegółowej analizy i oceny złożonych w terminie do 

ofert oraz w oparciu o kryteria oceniania wybrała 

Po dokonaniu wszystkich stosownych czynności proceduralnych wybrano najkorzystniejszą 

zowskiego 22A 



 
 
 
 

Projekt pt. „Nowe kierunki, nowe doświadczenia
program Erasmus+, sektor 

 

 

 

Cena jednostkowa brutto: 

Cena łączna brutto: 195

Minimalny deklarowany termin bez kosztowego anulowania rezerwacji noclegu: 

Minimalny deklarowany termin

udzielając wybranemu Podmiotowi w/w zamówienia.

Uzasadnienie: Oferta 

kryteriów oceny ofert. 

 

Nie udzielono zamówienia Podmiotom:

1. Avantador Sp. Z o.o. 01-

Oferta kompletna. 

Cena jednostkowa brutto: 

Cena łączna brutto: 198

Minimalny deklarowany termin bez kosztowego anulowania rezerw

Minimalny deklarowany termin płatności faktury

Uzasadnienie: Oferta 

kryteriów oceny ofert. Otrzymana liczba punktów: 

 

 

Podpisy członków Komisji: 

1. Przewodniczący -  

 

2. Członek - 

 

3. Członek -  
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Cena jednostkowa brutto: 3 250,00 PLN 

195 000,00 PLN 

Minimalny deklarowany termin bez kosztowego anulowania rezerwacji noclegu: 

Minimalny deklarowany termin płatności faktury: 30 dni 

udzielając wybranemu Podmiotowi w/w zamówienia. 

Uzasadnienie: Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktówna podstawie przyj

kryteriów oceny ofert. Otrzymana liczba punktów: 100/100 pkt. 

udzielono zamówienia Podmiotom: 

-319 Warszawa, ul. Chrzanowska 4/58 

Cena jednostkowa brutto: 3 300,00 PLN 

198 000,00 PLN 

Minimalny deklarowany termin bez kosztowego anulowania rezerw

Minimalny deklarowany termin płatności faktury: 30 dni 

Uzasadnienie: Oferta otrzymała niższą liczbę punktów na podstawie przyjętych 

kryteriów oceny ofert. Otrzymana liczba punktów: 99/100 pkt. 
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Minimalny deklarowany termin bez kosztowego anulowania rezerwacji noclegu: 3dni 

na podstawie przyjętych 

Minimalny deklarowany termin bez kosztowego anulowania rezerwacji noclegu: 3 dni 

na podstawie przyjętych 


