„Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim” – projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Chodzież, 21.06.2013 r.

RN.210/1/2013
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust 1, pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) informuję, iż w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 14 dniowy turnus
rehabilitacyjny nad polskim morzem dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami i 10
dniowy obóz aktywnej integracji dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi nad polskim morzem
w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i
zawodowej w powiecie chodzieskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

Lech Resort & Spa
Ul. Brzozowa 18
84-360 Łeba

1

Przedmiot zamówienia
14 dniowy turnus rehabilitacyjny nad
polskim morzem dla osób
niepełnosprawnych i 10 dniowy obóz
aktywnej integracji dla rodzin
zastępczych z dziećmi nad polskim
morzem

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty.
Oferta Lech Resort & Spa ul. Brzozowa 18, 84-360 Łeba odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie oraz jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Oferta uzyskała łączna punktację 100 pkt, w tym kryterium:
- ceny oferta uzyskała 20 pkt,
- akrakcyjność oferta uzyskała 50 pkt,

- ilość zorganizowanych turnusów w ramach EFS POKL 2007-2013 – 10 pkt,
- możliwość korzystania z dodatkowych zabiegów SPA – 20 pkt,

Punktacja za poszczególne kryteria oceny oferty:
Lp

1.

Nazwa i adres
wykonawcy

Cena brutto
(punktacja)

Atrakcyjność
(punktacja)

Ilość
zorganizowanych
turnusów
(punktacja)

Możliwość
korzystania z
dodatkowych
zabiegów SPA

Łączna
punktacja

Lech Resort
& Spa
Ul. Brzozowa 18
84-360 Łeba

Turnus
rehabilitacyjny i
obóz aktywnej
integracji
20 pkt

Turnus
rehabilitacyjny –
Obóz aktywnej
integracji
50 pkt

10 pkt

20 pkt

100 pkt

Umowa zostanie zawarta po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
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