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Kudowa Zdrój, 27.04.2017 r. 

 

Wykonawcy wszyscy 

 

Dotyczy: Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w 2017 roku 

 

Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, 

poz. 2164 z późn. zm. – dalej: „PZP”), oraz faktem uchylania się wykonawcy WIN SPORT Kinga Grygiel  

Zieleniec 67,57-340 Duszniki Zdrój do zawarcia umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawców, że za 

najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1: 

 

Konsorcjum firm: Outworking APT Sp. z o.o. 11 Sp. K., Outworking APT Sp. z o.o.10 Sp. K. , 

ul. Langiewicza 2/10 61-502 Poznań 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest 

najkorzystniejszą w oparciu o kryteria wyboru zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Zamawiający 

zastosował kryterium oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej według kryterium ceny – waga 60%, zatrudniania 

osób na umowę o pracę – waga 20%, terminu płatności faktury – 20%) Oferta uzyskała 91,96 punktów (liczba 

punktów w kryterium cena – 51,96; liczba punktów w kryterium zatrudnianie osób na umowę o pracę – 20,00; liczba 

punktów w kryterium termin płatności faktury – 20,00). 

 

Oferty pozostałych Wykonawców zostały ocenione następująco: 

Oferta nr 1 WIN SPORT Kinga Grygiel, Zieleniec 67,57-340 – 100,00 pkt (liczba punktów w kryterium cena – 60,00; 

liczba punktów w kryterium zatrudnianie osób na umowę o pracę – 20,00; liczba punktów w kryterium termin 

płatności faktury – 20,00) – wykonawca nie przystąpił do zawarcia umowy; 

Oferta nr 3 – Marcin Sznajder EKOMA Handel Usługi, Karłów 6A 57-350 Kudowa Zdrój – 72,61 pkt (liczba punktów 

w kryterium cena – 32,61; liczba punktów w kryterium zatrudnianie osób na umowę o pracę – 20,00; liczba punktów 

w kryterium termin płatności faktury – 20,00). 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 5 PZP Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, ze względu na 

zastosowany tryb udzielenia zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) nie wystąpiło zdarzenie 

dopuszczenia do dynamicznego systemu zakupów. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 6 PZP Zamawiający zawiadamia, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu 

zakupów. 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 PZP Zamawiający zawiadamia, iż powyższe postępowanie nie zostało 

unieważnione. 

 

Dyrektor 

 

/-/ mgr inż. Bartosz Małek 


