
Urząd Miejski w Namysłowie  

Wydzia ł  Zamówień  Pub l icznych   

 

                                           

 

ul. Stanisława Dubois 3,  46-100 Namysłów,   tel.  77 419-03-59,  fax. 77 410-48-41 

http://www.namyslow.eu          http://www.bip.namyslow.eu        e-mail:  zamowienia@namyslow.eu 

                                                                                                             Namysłów, dnia 25.09.2018 r. 

ZP.271.101.2018.KK 

 

 

 

 

 Informacja o wyborze oferty  

 
 

 

Informuję, że w organizowanym w dniu 12 września 2018 roku postępowaniu na organizację 

wycieczek w ramach zajęć pozalekcyjnych dla 2 Szkół Podstawowych oraz 2 Zespołów Szkolno - 

Przedszkolnych w Gminie Namysłów w ramach projektu pn. „Podnosimy jakość edukacji  

w Gimnazjach z terenu Gminy Namysłów” realizowanego w Poddziałaniu 9.1.1 Wsparcie kształcenia 

ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  

2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu 

Państwa wybrano ofertę Biura Podróży „ROBINSON BIS”, Andrzej Szwej, ul. Mieszka I 30,  

42-440 Ogrodzieniec, oferującego najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

uzyskując 100,00 punktów, w tym: cena 60,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

60%, termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

1. Biuro Podróży „TEMPO” s.c., ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno, uzyskując 77,45 punktów,  

w tym: cena 37,45 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin płatności 

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

2. Inventum Sp. z o. o., ul. Mikołaja Reja 20a, 33-300 Nowy Sącz, uzyskując 72,69 punkty,  

w tym: cena 32,69 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin płatności  

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

3. Sun & More Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin, uzyskując 70,55 punktów,  

w tym: cena 30,55 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin płatności 

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 
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4. MruCon Group Sp. z o. o., ul. Krótka 8, 62-030 Luboń, uzyskując 71,64 punktów,  

w tym: cena 31,64 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin płatności 

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

5. DKBUS TRAVEL Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 9/4, 59-220 Legnica, uzyskując 63,78 punkty,  

w tym: cena 23,78 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin płatności  

40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 
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