
 

 
 Pęczniew, 16.07.2018 r 

 
 
Wykonawcy 
biorący udział 
w postępowaniu 

 
UG.RPO.2.2018 
 
 
           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr UG.RPO.2.2018 na usługę zarządzania oraz prowadzenia 
działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne 
rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem                         
i przyłączami w Wylazłowie”, ogłoszonego na stronie Zamawiającego www.e-peczniew.pl 
oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 02.07.2018 
rok nr ogłoszenia 1122466. 
 
Na podstawie pkt. XIII ust. 1 oraz ust. 3 zapytania ofertowego nr UG.RPO.2.2018 na usługę 
zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. 
„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – Budowa portu 
jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie” Zamawiający informuje, że po 
dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na: „usługę zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych                                    
i promocyjnych dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika 
Jeziorsko – Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie””, 
wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 złożoną przez firmę PL Europa z siedzibą w: 90-
061 Łódź, ul. Piotrkowska 270 . 
 

UZASADNIENIE 
 
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem 
zamówienia są usługi zarządzania oraz prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych 
dla projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – 
Budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie”. 
Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie                         
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  
 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty złożone przez: 
1. Andarro  
Anna Ziółkowska Szewczyk 
ul. 11 listopada 7 m 4 
91-370 Łódź 



 

 
2. PL Europa SA 
ul. Piotrkowska 270;  
90-361 Łódź 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostały pod uwagę  kryteria oceny wskazane w 
treści zapytani ofertowego. 
 
Ocena oferty nr 1: 
Kryterium „cena oferty” 
 
Liczba                       Cn 
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 50% 
punktów                  Cb 
 
          27 552 
 ------------- x 100 x 50% = 50 pkt 
        27 552 
Kryterium „wykształcenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” 
Zgodnie z zapisami pkt XII zapytania ofertowego (W ramach w/w kryterium punkty będą 
przyznane tylko za wskazane przez Wykonawcę osoby, dla których zostanie potwierdzone 
posiadanie minimalnych zdolności, o których mowa w pkt VIII niniejszego zapytania 
ofertowego.), przedmiotowa oferta, z uwagi na niepotwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu przez wykonawcę, nie podlegała ocenie w ramach niniejszego 
kryterium. 
 
Kryterium „doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” 
Zgodnie z zapisami pkt XII zapytania ofertowego (W ramach w/w kryterium punkty będą 
przyznane tylko za wskazane przez Wykonawcę osoby, dla których zostanie potwierdzone 
posiadanie minimalnych zdolności, o których mowa w pkt VIII niniejszego zapytania 
ofertowego.), przedmiotowa oferta, z uwagi na niepotwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu przez wykonawcę, nie podlegała ocenie w ramach niniejszego 
kryterium. 
 
Łączna punktacja: 
50 + 0 + 0 = 50 pkt 
 
Ocena oferty nr 2 
Kryterium „cena oferty” 
 
Liczba                       Cn 
zdobytych (C) = ----------- x 100 x waga kryterium 50% 
punktów                  Cb 
 
       27 552 
 -------------    x 100 x 50% = 12,50 pkt 
     112 000 
 



 

 
Kryterium „wykształcenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” 
Wykonawca oświadczył i udokumentował, że skieruje do realizacji zamówienia osobę 
posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu turystyki na poziomie studiów II 
stopnia tj. posiadającej tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera: 
 100 x 20% = 20,00 pkt. 
 
Kryterium „doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia” 
Wykonawca oświadczył i udokumentował, że skieruje do realizacji zamówienia osobę 
- posiadającą doświadczenie w postaci opracowania (jako autor) minimum 10 projektów które 
otrzymały pozytywną oceną merytoryczną i zostały wyłonione do dofinansowania ze środków 
UE w ostatnich 3 latach przed dniem złożenia oferty (liczone od dnia podpisania umowy o 
dofinansowanie) z zakresu turystyki lub kultury lub promocji turystycznej o wartości 
wydatków całkowitych projektów minimum 30 mln zł łącznie: 
 50 x 30% = 15 pkt. 
- posiadającą doświadczenie w postaci pełnienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, usług doradczych w zakresie realizacji min. 10 projektów, które w 
ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert otrzymały dofinansowanie – została 
podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE z zakresu turystyki lub kultury lub 
promocji turystycznej o wartości wydatków całkowitych projektów minimum 30 mln zł 
łącznie: 
50 x 30% = 15 pkt. 
 
Łączna punktacja: 
12,50 + 20 + (15 + 15) = 62,50 pkt 
 
Porównanie punktacji w ramach kryteriów oceny ofert 
Lp. Nazwa i adres 

wykonawcy 
Kryterium 
nr 1 Cena 
oferty 

Kryterium nr 2 
Wykształcenie 
osób 
skierowanych do 
realizacji 
zamówienia  

Kryterium nr 3  
Doświadczenie 
osób 
skierowanych do 
realizacji 
zamówienia  

Punkty 

1. Andarro  
Anna Ziółkowska 
Szewczyk 
ul. 11 listopada 7 m 4 
91-370 Łódź 
 

50 Oferta nie 
podlega ocenie w 
ramach kryterium 

Oferta nie podlega 
ocenie w ramach 
kryterium 

50 

2. PL Europa SA 
ul. Piotrkowska 270;  
90-361 Łódź 
 

12,50 20 pkt   30 pkt  62,50  

 
 
 
 
 



 

 
Mając na uwadze określone w treści zapytania ofertowego warunki udziału w postępowaniu 
oraz  kryteria oceny ofert, wyniki przeprowadzonej oceny ofert oraz fakt, iż niniejsza oferta 
jest zgodna z treścią zapytania ofertowego,  Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał 
ofertę złożoną przez  
PL Europa SA, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 
 
Jednocześnie na podstawie pkt. XIV ust. 5 w związku z pkt. IX ust. 2 lit. b) zapytania 
ofertowego oferta Andarro Anna Ziółkowska Szewczyk, ul. 11 listopada 7 m 4; 91-370 Łódź 
została odrzucona z postępowania. 
 
Zamawiający informuje, że wyznacza termin podpisania umowy z wybranym wykonawcą na 
dzień 23 lipca  2018 roku godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
 

 
/-/ Marcin Janiak 

 
Wójt Gminy Pęczniew 


