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Egz. nr 1 

Malbork, dnia 30 maja 2022r. 

 
  Wszyscy zainteresowani 

          (strona internetowa Zamawiającego) 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.49.2022 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: „Świadczenie hotelarskich usług noclegowych w rejonie miejscowości Nowy Glinnik 

i Mińsk Mazowiecki dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku.” 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Szanowni Państwo,  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
 

Część nr I Część nr II 

Oferta nr 1 

MULTI-MED. S.C. 

Anna i Jarosław Dębiec 

ul. Krzywoustego 12 

26-300 OPOCZNO 

Oferta nr 2 

Zajazd po Dębem  

Ewa Szulim 

Chrośla, ul. Żwirowa 14 c 

05-311 DĘBIE WIELKIE 

 

Uzasadnienie prawne: art. 239 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.)                                 

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji warunków 

zamówienia, oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 

wykonawca przedstawiła ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta uzyskała najwyższą ilość 

punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższej ceny-90 i odległości 

hotelu-10). 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, które sklasyfikowano następująco: 

 
Część I 

Świadczenie hotelarskich usług noclegowych w rejonie miejscowości Nowy Glinnik. 

 
Kwota brutto jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia   
420 000,00 zł 

Liczba pkt. 
uzyskana w 

ramach 

przyjętych 
kryteriów oceny 

ofert 

Liczba pkt. 

uzyskana w ramach 

przyjętych kryteriów 

odległość hotelu w 

km 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 
Numer oferty, nazwa wykonawcy 

Wartości 

brutto oferty  

w zł 

Odległość 

hotelu w km 

Oferta 
nr 1 

MULTI-MED. S.C. 

Anna i Jarosław Dębiec 

ul. Krzywoustego 12 

26-300 OPOCZNO 

203 000,00 zł 7,3 90,00 10,00 100,00 
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Oferta 
nr 3 

EXPE 

 Martyna Górska 

ul. Dunikowskiego 38/39 

70-123 SZCZECIN 

437 500,00 zł 7,4 41,76 9,86 51,62 

 

Część II 

Świadczenie hotelarskich usług noclegowych w rejonie miejscowości Mińsk 

Mazowiecki 

 
Kwota brutto jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia   
84 000,00 zł 

Liczba pkt. 

uzyskana w 

ramach 
przyjętych 

kryteriów oceny 

ofert 

Liczba pkt. 
uzyskana w ramach 

przyjętych kryteriów 

odległość hotelu w 
km 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 
Numer oferty, nazwa wykonawcy 

Wartości 

brutto oferty  

w zł 

Odległość 

hotelu w km 

Ofer

ta nr 
1 

Zajazd po Dębem Ewa 

Szulim 

Chrośla, ul. Żwirowa 14 c 

05-311 DĘBIE WIELKIE 

74 844,00 zł 14 90,00 10,00 100,00 

Ofer

ta nr 
3 

EXPE 

 Martyna Górska 

ul. Dunikowskiego 38/39 

70-123 SZCZECIN 

87 500,00 zł 28,4 76,98 4,92 81,90 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

 

 

Pouczenie: Zgodnie z brzmieniem art. 513 ustawy Prawo zamówień publicznych 

od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale IX Prawa 

zamówień publicznych ,,Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się do prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza 

niż progi unijne, w terminie: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w lit a). 
 

                                                                                                                                                           

                                                                    Z poważaniem 

                           

                                      z upoważnienia  

                                              ……………………………… 

            DOWÓDCY 

22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                                               …………………………….                                                          
    /-/ ppłk dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

             ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                                           ………………………………                                           
 

Wykonano w 1 egz.:  

Egz. Nr 1 – ad acta,  

Wykonała: A. Kupińska (tel. 261 536 707)   

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 
 


