
1 
 

Czeremcha, dnia 28.02.2012r. 
GGiOŚ.271.1.2012.IL 

 
 
                                                                                             
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania 
 
Dotyczy: Organizacja wycieczek dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w ramach 

projektu "Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce" 
 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, 
że w dniu 28 luty 2012 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla następujących części: 
 
dla części nr 1 (Zorganizowanie czterodniowej wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego i okolic): 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: MARGO TRAVEL Małgorzata Hałuszczak, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 1               
– oferta nr 4 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:  
Wykonawca: MARGO TRAVEL Małgorzata Hałuszczak, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 1 nie podlega wykluczeniu                       
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu z przetargu i uzyskała 
największą liczbę punktów - 100 pkt - w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny ofert tj.  cena - 100 %.  
Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 następujące oferty: 
1. Biuro Podróży Wadi, 43-400 Bielsko-Biała, ul. Żółkiewskiego 7 – wartość 25751,00 zł – zgodnie z kryterium 

oceny oferta uzyskała 60,58 pkt. 
2. „WEHIKUŁ PODRÓŻY” Usługi Turystyczne s.c. Barbara Fedorczyk, Urszula Choncel, 16-300 Augustów, ul. Wojska 

Polskiego 6/2 – wartość 26015,00 zł - zgodnie z kryterium oceny oferta uzyskała 59,97 pkt. 
3. ,,ALMATUR – Białystok” Roman Radel, 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 12 – wartość 19565,00 zł - zgodnie                    

z kryterium oceny oferta uzyskała 79,73 pkt, 
4. MARGO TRAVEL Małgorzata Hałuszczak, 50-320 Wrocław, ul. Oleśnicka 1– wartość 15600,00 zł - zgodnie z kryterium 

oceny oferta uzyskała 100,00 pkt. 
5. B.T-U „FREAGATA” Jolanta Wieczorek, 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 48/1 – wartość 23320,00 zł - zgodnie                

z kryterium oceny oferta uzyskała 66,90 pkt. 
6. Biuro Podróży Turio s.c. Ewelina Rytelewska, Marcin Rytelewski, 15-102 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 301 – 

wartość 19909,00 zł - zgodnie z kryterium oceny oferta uzyskała 78,36 pkt. 
7. Robert Sajnaj – Lutur, 20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15/11 – wartość 18800,00 zł - zgodnie z kryterium oceny oferta 

uzyskała 82,98 pkt. 
 

dla części nr 2 (Zorganizowanie wyjazdu na zieloną szkołę w Supraślu): 
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w części              
nr 2 obejmującej Zorganizowanie wyjazdu na zieloną szkołę w Supraślu z tego powodu, że oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył 
kwotę 2955,00 złotych na sfinansowanie zamówienia w części nr 2, a oferta z najniższą ceną złożona do tej części 
przewyższa tę kwotę, przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty,                  
z powodu ograniczonych środków finansowych. 
 
dla części nr 3 (Zorganizowanie wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego): 
Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w części nr 3 
obejmującej Zorganizowanie wycieczki do Białowieskiego Parku Narodowego z tego powodu, że oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył 
kwotę 1610,00 złotych na sfinansowanie zamówienia w części nr 3, a oferta z najniższą ceną złożona do tej części 
przewyższa tę kwotę, przy czym Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do poziomu ceny najkorzystniejszej oferty,                 
z powodu ograniczonych środków finansowych. 
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Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że                           

w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że                       
w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuję , że podpisanie 
umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, w sposób określony w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

  

Środki ochrony prawnej. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej” art. od 179 
do 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z 
późniejszymi zmianami). 
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