Szczecin dnia 02.11.2018r,
ZZ-2380-122/18

informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych na
„Kompleksową organizację (usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne) dla uczestników
międzynarodowej konferencji w ramach projektu pn. „Transgraniczne procedury współdziałania
jednostek policji na terenie Euroregionu Pomerania” w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg V A Komunikacja – Integracja – Współpraca Interreg VA Maklemburgia – Pomorze
Przednie/ Brandenburgia / Polska”.
Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:
1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej przez
Wykonawcę:
Golden Tulip Międzyzdroje Residence
ul. Gryfa Pomorskiego 79
72-500 Międzyzdroje
mail: sales@goldentulipmiedzyzdroje.com
za cenę brutto 30 600,00 zł

Uzasadnienie faktyczne:

wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu, nie podlegała odrzuceniu i

uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.
Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu. Oferta została najwyżej oceniona na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII ogłoszenia.
2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):
Nr
ofer
ty

1

Wykonawca

Golden Tulip Międzyzdroje Residence
ul. Gryfa Pomorskiego 79
72-500 Międzyzdroje
mail:
sales@goldentulipmiedzyzdroje.com

Liczba punktów
wg kryterium
cena zamówienie

Liczba punktów
wg kryterium
doświadczenie

Liczba punktów
wg kryterium
zatrudnienie

Łączna
liczba
punktów

70,00

20,00

5,00

95,00

3) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): Zamawiający nie ustanowił
dynamicznego systemu zakupów;

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): zamówienie jest udzielone w
procedurze zamówienia na usługi społeczne na podstawie art.138 o Ustawy Pzp. Zamawiający nie stosuje
dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie dwustopniowym
określonym w art. 102 Ustawy Pzp.
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