
 
 

Warszawa, 05.10.2016 r. 

 
Nazwa i adres Zamawiającego 

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa  
Tel. +48 22 530 66 40 
Faks +48 22 831 06 63 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dotyczy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi zakupu miejsc noclegowych we 

Wrocławiu na potrzeby projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty 
znak sprawy: ZP/SNH/09/2016 

 (część 3 Postępowania) 

Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z 
zastosowaniem art. 138n ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 138o ustawy Pzp (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 
2164), dalej zwaną „ustawą Pzp”. 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą: 

1) dla części 3 zamówienia: Holding Liwa Sp. z o.o. ; ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta spełnia wymogi formalne i w oparciu o 
przyjęte kryteria oceny ofert uzyskała łącznie największą ilością punktów stanowiąc ofertę 
najkorzystniejszą.  Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w cz. IV.2.3) przewidział zastosowanie 
procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zmawiający najpierw 
dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli 
wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający zgodnie z ust.2 może zbadać, czy 
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

Przyznana punktacja w części 3 zamówienia: 

l.p WYKONAWCA Cena brutto 
oferty 

Odległość od 
budynku Kina 
Nowe Horyzonty 

Strefa 
relaksu 

Łączna liczba 
punktów 

1 Holding Liwa Sp. z o.o.  

ul. Górczewska 53, 01-401 
Warszawa 

60 pkt 18,46 pkt 10 pkt 88,46 pkt 

2 PERSPEKTYWA Janina 
Malanowska 

ul. Moniuszki 3/45, 82-
300 Elbląg 

41,45 pkt 30 pkt 10 pkt 81,45 pkt 



 
 

3 UPHotel S.C. 

ul. Długa 13/1, 58-500 
Jelenia Góra 

47,60 pkt 30 pkt 10 pkt 87,60 pkt 

Wykonawcy podlegający wykluczeniu: 

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy. 

Odrzucone oferty: 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert.  

 

Zamawiający informuje że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części 3 zamówienia 
zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 


