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ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na usługę organizacji obozu naukowego w ramach projektu ,,Inteligentne 

specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”, ogłoszonym  
w dniu 17.04.2018r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na 

stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na 
stronie: http://www.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 545716-N-2018) 

 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiamy o:  
 
1. Wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte 

kryteria: cena (60%), program obozu naukowego (20%) oraz standard transportu 
(20%) uznano ofertę nr 4 złożoną przez następującego Wykonawcę: 
„CZIP” Irmina Podlewska  
ul. Wernera 46/1 
26-600 Radom 
z ceną: 24 900,00 zł  
programem obozu naukowego:  
- zwiedzanie każdego dnia minimum pięciu atrakcji turystycznych  
standard transportu:  
- transport autokarami/busami nie starszymi niż 2012 rok produkcji lub 
młodszymi 

 
2.  Uzasadnienie wyboru: w/w Wykonawca spełnia wszystkie określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie 
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria: cena 
(60%), program obozu naukowego (20%) oraz standard transportu (20%). 

 
3. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty, 

wraz z punktacją przyznaną ofertom w przyjętych w niniejszym 
postępowaniu kryteriach oceny ofert – cena (60%), program obozu 
naukowego (20%) oraz standard transportu (20%) oraz łączną punktacją: 

 
 



 
BZP.271.1.275.2018.EF 
 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), 26-600 Radom, tel. +48 36 20 876, tel./fax: +48 36 20 289, e-mail: bzp@umradom.pl 

www.radom.pl 

 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firmy), 
siedziby  
i adresy 

wykonawców 

Cena oferty 
w zł 

Liczba 
punktów w 
kryterium – 
cena (max 

60 pkt - 
zgodnie  

z pkt 
XXIII.2.1 

SIWZ) 

Program 
obozu 

naukowego 

Liczba 
punktów  

w kryterium – 
program 

wyjazdów 
(max 20 pkt - 

zgodnie  
z pkt 

XXIII.2.2 
SIWZ) 

Standard 
transportu 

Liczba 
punktów  

w kryterium – 
standard 

transportu 
(max 20 pkt - 

zgodnie  
z pkt 

XXIII.2.3 
SIWZ) 

Suma 
punktów 

za 
poszczeg

ólne 
kryteria 

przy 
zastosow

aniu 
wzoru 

(zgodnie  
z pkt 

XXIII.2.4 
SIWZ): 

P=PC+PO
+PT 

1.  

Magdalena Siśkiewicz  
New Challenge 
ul. Rydlówka 5/107 
30-363 Kraków 

27 320,00 54,69 pkt. 

zwiedzanie 
każdego dnia 

minimum 
pięciu atrakcji 
turystycznych 

20,00 pkt. 

transport 
autokarami/busami 

nie starszymi niż 
2012 rok produkcji 

lub młodszymi 

20,00 pkt. 94,69 pkt. 

2.  
Sun&More Sp. z.o.o. 
ul. Ogrodowa 25 
71-037 Szczecin 

35 000,00 
oferta 

odrzucona 

zwiedzanie 
każdego dnia 

minimum 
pięciu atrakcji 
turystycznych 

oferta 
odrzucona 

transport 
autokarami/busami 

nie starszymi niż 
2012 rok produkcji 

lub młodszymi 

oferta 
odrzucona 

oferta 
odrzucona 

3.  

PHU SUN TOURS  
Alicja Kopycka 
ul. marsz. Ferdynanda 
Focha 8 
26-600 Radom 

28 900,00 51,70 pkt. 

zwiedzanie 
każdego dnia 

minimum 
pięciu atrakcji 
turystycznych 

20,00 pkt. 

transport 
autokarami/busami 

nie starszymi niż 
2012 rok produkcji 

lub młodszymi 

20,00 pkt. 91,70 pkt. 

4.  

„CZIP” Podlewska 
Irmina  
ul. Wernera 46/1  
26-600 Radom 

24 900,00 60,00 pkt. 

zwiedzanie 
każdego dnia 

minimum 
pięciu atrakcji 
turystycznych 

20,00 pkt. 

transport 
autokarami/busami 

nie starszymi niż 
2012 rok produkcji 

lub młodszymi 

20,00 pkt. 
100,00 

pkt. 

 
 

          Z up. PREZYDENTA MIASTA 
                 Aneta Ćwiklińska 
                                     Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


