
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wyłączeniem ustawy z dnia 

11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 

1,  

 którego przedmiotem jest: 

zapytanie ofertowe nr kor. CPZ.29164.2022/BF , pn: Zorganizowania kolonii letnich z programem 

profilaktycznym dla maksymalnie 70 dzieci - z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 

9 do 17 lat (rocznik 2005-2013), które uczęszczają do placówek wsparcia dziennego, świetlic opiekuńczo-

wychowawczych przy szkołach podstawowych na terenie Gliwic oraz wychowanków Domów Dziecka nr 1, 

2 i 3 w Gliwicach. 

Przeprowadzono analizę rynku polegającą na: opublikowaniu zapytania ofertowego na stronie BIP 

(https://cpz.bip.gliwice.eu/komunikaty) i do realizacji zamówienia wybrano: 

Robert Sajnaj – LUTUR 
Siedziba: ul. Fabryczna 15 lok. 12, 20-301 Lublin 

 

Kryterium: cena, termin 

Lp. 
Nazwa oferenta 
Adres 

Cena netto, VAT, brutto 
całos ci zamo wienia 

Uwagi 

1 

Ś wiat Turystyki Dziecięcej – Biuro 
Podro z y, Katarzyna Korpal 
 
Śiedziba: Polska, lubelskie 6, 23-423 
Lipiny Dolne-Kolonia 

Cena ogo łem: 
95550,00 zł 
Cena jednostkowa: 
1365,00 zł 

Ofertę odrzucono z powodu 
niedopełnienia warunko w 
wskazanych w opisie przedmiotu 
zamo wienia w pkt. A, tj. os rodek 
wypoczynkowy będzie 
zlokalizowany w odległos ci nie 
przekraczającej 300 km od 
siedziby CPZiWR. 
 
Odległos c  os rodka w ofercie 
wynosi ponad 300 km, co 
potwierdzają załączniki nr 1 i 2.  

2. 

Robert Śajnaj – LUTUR 
 
Śiedziba: ul. Fabryczna 15 lok. 12, 20-
301 Lublin 

Cena ogo łem: 
990995,00 zł 
Cena jednostkowa: 
1428,50 zł 

Oferta została wybrana. Kwota 
mies ci się w zaplanowanym 
budz ecie, oferta spełnia 
wymagania wskazane w opisie 
przedmiotu zamo wienia. 
 
Pomimo droz szej ceny od drugiej 
złoz onej oferty, to po odrzuceniu 
oferty, o kto rej mowa w pkt. 1, 
wybo r jest uzasadniony.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru oferty, informacja została 

przesłana do oferenta i opublikowana na stronie BIP. 

 

 

        DYREKTOR 
       Centrum Pieczy Zastępczej 
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