
            
 

1 
 

 

                                                                                    Ostróda, 31 maja   2017r.  

ZP.271.7.2017.  
  

 

               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  
 

Gmina Ostróda reprezentowana przez Wójta Gminy Ostróda, Urząd Gminy  Ostróda, 14-100 Ostróda,  
ul. Jana III Sobieskiego 1, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) udostępnia informacje o których mowa w art. 92 
ust. 1 pkt 1 uPzp w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn,, Organizacja obozu 

edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-
przyrodniczych w klasach IV-VI Po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu jako najkorzystniejszą  na podstawiw art.91 ust.1 ustawy Pzp wybrano: 

 
 
Część I zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 1 dla 40 dzieci – w terminie od 1.07.-do16.07.2017 
 

ofertę  złożoną przez  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków Oferta spełniła 

wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  program wypoczynku  - 40,00 pkt. 

Ponadto ważną ofertę złożył Wykonawca : 
 
 

l.p. wykonawca Przyznana 

punktacja cena/ 

program 

wypoczynku 

Łączna punktacja 

1.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin 

58,02 

40,00 

98,02 

 
 
Część II zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 2 dla 40 dzieci – w terminie od 17.07.-do 30.07.2017 
ofertę  złożoną przez  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków Oferta spełniła 

wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  program wypoczynku  - 40,00 pkt. 

Ponadto ważną ofertę złożył Wykonawca : 
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l.p. wykonawca Przyznana 

punktacja cena/ 

program 

wypoczynku 

Łączna punktacja 

2.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin 

58,02 

40,00 

98,02 

 
Część III zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 3 dla 40 dzieci – w terminie od 31.07.2017-do 13.08.2017 
 

ofertę  złożoną przez  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków Oferta spełniła 

wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt; program wypoczynku  - 40,00 pkt. 

Ponadto ważną ofertę złożył Wykonawca : 
 

l.p. wykonawca Przyznana 

punktacja cena/ 

program 

wypoczynku 

Łączna punktacja 

3.  SUN&MORE ul. Ogrodowa 25,  

71-037 Szczecin 

58,02 

40,00 

98,02 

 
Część IV zamówienia Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-
rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”   
- Turnus 4 dla 40 dzieci – w terminie od 14.08.2017-do 27.08.2017 
 

ofertę  złożoną przez  Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków Oferta spełniła 

wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena- 60 pkt;  program wypoczynku  - 40,00 pkt. 

 


