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Pabianice, dnia 06.08.2021 r. 

Zamawiający:  Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Traugutta 6a 
95-200 Pabianice 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124403/01 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 

ze zm.) na zadanie pn.: Zorganizowanie 7-dniowego obozu socjoterapeutycznego z elementami TUS dla łącznie 20 osób – zapewniając 

bezpieczne i higieniczne warunki realizacji ww. usługi dla wszystkich uczestników, w ramach projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego 

w powiecie pabianickim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

Część I dla obozu letniego 2021 r. dla 10 osób  

Część II dla obozu letniego 2022 r. dla 10 osób 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tzn.: 

Część nr 1 – 13 000,00 zł brutto 

Część nr 2 – 13 000,00 zł brutto 
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Działając na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o 

wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia podzielonego na 3 osobne części 

złożyła firma  

Część nr 1- dla obozu letniego w 2021 r. dla 10 osób 

Cena brutto przedmiotu zamówienia:  

12 990,00 zł 

Biuro Podróży „ELLA TOURS”  

Pl. Klasztorny 2, 59-220 Legnica 

data wykonania usługi od 21.08.2021 r. do 27.08.2021 r.  

 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryteria opisane 

w SWZ.  Punktacja przyznana ofercie: kryterium nr 1 „cena” – 60,00 pkt., kryterium nr 2 „atrakcyjność programu” – 40 pkt. Łącznie – 100,00 pkt. 

Na podstawie zastosowanych kryteriów oceny, niniejsze oferty otrzymały największą liczbę punktów, co przedstawia poniższa tabela  
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Część I dla obozu letniego w 2021 r. dla 10 osób 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część II dla obozu letniego w 2022 r. dla 10 osób 

 

 

 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres firmy Cena brutto 
przedmiotu 

zamówienia w 
złotych 

Kryterium nr 1  
cena 

 

Kryterium nr 2  
atrakcyjność 

programu oraz 
miejsca 

zakwaterowania 

Łącznie pkt.  

1 Biuro Podróży „ELLA TOURS”  
Pl. Klasztorny 2, 59-220 
Legnica 

12 990,00  60,00 40,00 100,00 

2 SUN & MORE sp. z o.o. 
Renata Rot-Barska 
Ul. Madalińskiego 8 lok/ 215, 
70-101 Szczecin 

31 700,00  24,60 40,00 64,60 

Oferta odrzucona podstawa: art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres firmy Cena brutto 
przedmiotu 

zamówienia w 
złotych 

Kryterium nr 1  
cena 

 

Kryterium nr 2  
atrakcyjność 

programu oraz 
miejsca 

zakwaterowania 

Łącznie pkt.  

1 Biuro Podróży „ELLA TOURS”  

Pl. Klasztorny 2, 59-220 
Legnica 

13 990,00  60,00 40,00 100,00 

2 SUN & MORE sp. z o.o. 
Renata Rot-Barska 

Ul. Madalińskiego 8 lok/ 215, 
70-101 Szczecin 

31 700,00  24,49 40,00 64,49 

Oferta odrzucona podstawa:  art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 
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D Y R E K T O R  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
 

mgr Jarosław Grabowski 

 


