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,,EUROPraktykA - Wysokie na start!" nr 2019-.t-pl01-KA102-061616,

realizowany z Srodk6w Programu Erasmus+, sektor Ksztalcenie i szkolenia zawodowe

Zesp6l Szk6l Zawodowych

lm. S. Staszica wWysokiem Mazowieckiem

ul. Jagiellofiska 4

18-200 Wysokie Mazowieckie

Nr sprawy 252.230.1 1 .2019

Wysokie Mazowieckie, 13 wrzeSnia 2019 r.

Informacja o otwarciu kopert

dotyczy: zam6wienia publicznego, w trybie przetargu na uslugq spolecznq pn.:

"swiadczenie uslug hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazd6w zagranicznych

organizowanych w ramach mobilno6ci edukacyjnych realizowanych w ramach
programu Erasmus+, sektor ksztalcenie i szkolenia zawodowe,2O1}-1-PL01-KA102-

061616"

Zespol Szk6f Zawodowych im. Stanisfawa Staszica z siedzibq w Wysokiem

Mazowieckiem (18-200) przy ul. JagiellofskiE 4, dziaNal4cy w imieniu powiatu

wysokomazowieckiego, ul. Ludowa 15A, 18-200 wysokie Mazowieckie; Nlp:

7221600038, zwany w dalszej czgsci Zamawiajqcym, na podstawie art. 138o ustawy

Prawo zam6wiefi publicznych (t.j. Dz. lJ.22017 r. poz. 1579 zp62n. zm.) zwanej dalej

,,ustawq" przedstawia informacje z otwarcia ofert.

Zamawialqcy zamierzaprzeznaczycnasfinansowanie zam6wienia kwotg wwysoko6ci

395 841 ,50 zl (slownie zlotych: trzysta dziewiq6dziesiqt pig6 tysiqcy osiemset
czterdzie5ci jeden 50/100 zl)
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Po jawnym otwarciu ofert, o godz. 11.00 w Sekretariacie Szkoly, w siedzibie

Zamawialqcego przy ul. Jagiellohska 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, odczytano

wysokoS6 cen oraz wartoS6 pozostafych kryteri6w zawartych w ofertach, sporzqdzono

niniejszq informacjg i niezwlocznie zamieszczonojq na stronie internetowej.

Do uplywu terminu skladania ofert tj. do dnia 13 wrze5nia 2019 r. do godz. lOoo zlo1ono

3 oferty:

W dniu 13.09.2019 roku, powolana stosownym zarzqdzeniem Dyrektora Komisja,

dokona szczeg6lowq analizy i oceny zlohonych ofert iwybierze najkorzystniejszq

ofertg, zgodnie z kryteriamizawartymiwZalqczniku 1 do Ogloszenia o zam6wieniu na

uslugg spolecznq oraz niezwNocznie po udzieleniu zam6wienia zamie6ci na swojej

stronie internetowej w BIP oraz stronie szkolnej informacjg o udzieleniu zam6wienia,

Nr

oferty
Nazwa i adres wykonawcy

Gena

wykonania

zam6wienia

(brutto w zl)

Termin

bezkosztowego

anulowania

rezerwacji

noclegu

(w dniach)

Termin

platno5ci

faktury

(w dniach)

1 Avantador Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowska 4/58

01-319 Warszawa

324 000 3 30

2 Event Media Group sp. z o.o.

Ul. Grzybowska 87

OO-844 Warszawa

315 000 3 30

3 Centrum Edukacji i Rozwoju

MAGNA Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla ll70126

00-175 Warszawa

355 500 30
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podajqc naare podmiotu, z kt6rym zawrze umowQ w sprawie zam6wienia

publicznego.
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.. ,,EUROPraktykA - Wysokie na start!,' nr 2019-1-p101_KA102_0616j6,
realizowany z Srodk6w Programu Erasmus+, sektor Ksztalcenie i szkolenia zawodowe

Zesp6l Szk6l Zawodowych

lm. S. Staszica wWysokiem Mazowieckiem

ul. Jagielloriska 4

1 8-200 Wysokie Mazowieckie

Nr sprawy ZSZ.23O.1 1 .2019

Wysokie Mazowieckie, 13 wrzeSnia 2O1g r.

Informacja o udzieleniu zamowienia

dotyczy: zam6wienia publicznego, w trybie przetargu na uslugg spolecznq pn.:

"Swiadczenie uslug hotelowej i restauracyjnej na potrzeby wyjazd6w zagranicznych
organizowanych w ramach mobilnoSci edukacyjnych realizowanych w ramach
programu Erasmus+, sektor ksztalcenie i szkolenia zawodowe,2}lg-1-pl01-KA102-
061616"

Zespol Szk6l Zawodowych im. StanisNawa Staszica z siedzibq w Wysokiem
Mazowieckiem (18-200) przy ul. Jagiellohskie! 4, dzialajqcy w imieniu powiatu

wysokomazowieckiego, ul. Ludowa 15A, 1g-2oo wysokie Mazowieckie; Nlp:
7221600038, zwany w dalszej czgsci Zamawialqcym, na podstawie art. 13go ustawy
Prawo zam6wieh publicznych (t.j. Dz. u. z 2017 r. poz. 1s7g z po2n. zm.) zwanej
dalej ,,ustawq", przedstawia informacje o udzieteniu zam6wienia.
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EErasmus+
,,EUROPraktykA - Wysokie na start!" nr 20191-PL01-KA102-061616'

realizowany z Srodk6w Programu Erasmus+, Sektor Ksztalcenie iszkolenia zawodowe

Komisja, pracujqca w oparciu o dokumentacjq:

1. Ogloszenie o zam6wieniu na uslugq spolecznq

2. Opis przedmiotu zam6wienia-ZaN4cznik nr 1 do IWZ

3. f stotne warunki zam6wienia -ZaNqcznik nr 1 do Ogloszenia

w dniu 13.09.2019 dokonala szczeg6Nowej analizy i oceny zNo2onych w terminie do

13.09.2019 do godz. 10.00, ofert oraz w oparciu o kryteria oceniania wybraNa

naj korzystniejszq ofertg.

po dokonaniu wszystkich stosownych czynno6ci proceduralnych wybrano

naj korzystn i ejszq d I a Za mawi aj qceg o ofertq pod m iotu :

1. EVENT MEDIA GROUP SP. z o.o.

Ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

Oferta komPletna.

Uzasadnienie: Oferta na podstawie przyjgtych kryteri6w oceny ofert otrzymala

nalwylszqliczbq punkt6w. Otrzymana liczba punkt6w: 100 pkt.

Gena jednostkowa

(brutto w zl)

Gena wykonania

zam6wienia

(brutto w zl)

Termin

bezkosztowego

anulowania

rezerwacji

noclegu

(w dniach)

Termin

platnoSci

faktury

(w dniach)

315 000 31 5 000 3 30
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Nie udzielono zam6wienia Podmiotom:

1. AvantadorSp. zo.o.

Ul. Chrzanowska 4/58

01-319 Warszawa

Oferta kompletna.

Uzasadnienie: Oferta na podstawie przyjgtych kryteri6w oceny ofert otrzymala

nilszqliczbq punkt6w. Otrzymana liczba punkt6w: 98,3 pkt.

2. Centrum Edukacji i Rozwoju MAGNA Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla ll70126

00-175 Warszawa

Oferta kompletna.

Gena jednostkowa

(brufto w zl)

Gena wykonania

zam6wienia

(brutto w zl)

Termin

bezkosztowego

anulowania

rezerwacii

noclegu

(w dniach)

Termin

platno6ci

faktury

(w dniach)

324 000 324000 3 30

Cena jednostkowa

(brutto w zl)

Gena wykonania

zam6wienia

(brutto w zl)

Termin

bezkosztowego

anulowania

rezerwacji

- noclegu

(w dniach)

Termin

platnoSci

faktury

(w dniach)

355 000 355 000 7 30
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"EUROPraktykA 
- Wysokie na start!" nr 201$1-PL01-t(Al02-061616,

realizowany z Srodk6w Programu Erasmus+, sektor Ksztalcenie i szkolenia zawodowe

Uzasadnienie: Oferta na podstawie przyjgtych kryteri6w oceny ofert otrzymala

nilszq liczbg punkt6w. Otrzymana liczba punkt6w: 88,2 pkt

Podpisy czlonk6w Komisji:

1. Pzewodniczqc\ 0\",*) 3'13u9n:

2. Czlonek - t)lL,li,\ct W

t arlo r*,ols- n * u+ u6i 4,a


