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Rusiec, 29 czerwca 2018 r.  

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy :  postępowania na realizację usługi pt. „Kompleksowa organizacja zagranicznej wizyty 

studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej 
Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico nel Lacio (Włochy)”, nr 
zapytania ofertowego 3/2018 

 
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn 
NIP 5342507756 REGON 362302746 KRS 0000571844 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu na kompleksową organizację operacji pt. „Kompleksowa organizacja zagranicznej 
wizyty studyjno-szkoleniowej seniorów i osób towarzyszących z obszaru działania Lokalnej Grupy 
Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice do Vico nel Lacio (Włochy)”, nr zapytania ofertowego 
3/2018 
 

1. Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl w dniu 20 czerwca 2018 r. pod następujących linkiem http://nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl/zapytanie-ofertowe-nr-32018/  
 

2. W odpowiedzi na zapytanie oferty złożyli następujący Oferenci: 
 
Nazwa (firma) adres oferenta Cena ofertowa  

SOLVIK sp z o. o., 
ul. Gustawa Morcinka 3/36 
01-496 Warszawa 
KRS 0000413107 
REGON 146032679 
NIP 7010335668 

50 000 zł brutto 
50 000 zł netto 
Podatek VAT zw. zł (słownie zw.). Usługa szkoleniowa 
zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (ustawy o VAT). 
 

 
3. Spośród złożonych ofert Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie następujących 
kryteriów oceny: 
 

a) cena – 50%  
b) proponowana agenda zagranicznej wizyty studyjno-szkoleniowej – 50%   
 
Opis sposobu przyznania punktacji: 
 

Ocena kryterium nr a  
 
 
 
Liczba punktów = 

 
najniższa zaoferowana cena  brutto  x 50 
-----------------------------------------------  
cena brutto w badanej ofercie  
 

Maksymalna liczba punktów: 50  
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Ocena kryterium nr b 
 
Ocenie będzie podlegał całościowy pomysł Wykonawcy na realizację proponowanego harmonogramu 
operacji. W ramach kryterium ocenie podlegały będą następujące elementy: spójność i trafność oraz 
adekwatność zakresu wyjazdu do celów operacji.  
 

Maksymalna liczba punktów: 50 
 
4. Ranking ofert złożonych przez poszczególnych Oferentów: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) adres oferenta  Cena ofertowa  Proponowana agenda 
zagranicznej wizyty 
studyjno-
szkoleniowej 

Suma punktów  

Liczba pkt w kryterium 
cena  

Liczba pkt w 
harmonogram 
operacji 

1 SOLVIK sp z o. o., 
ul. Gustawa Morcinka 3/36 
01-496 Warszawa 
KRS 0000413107 
REGON 146032679 
NIP 7010335668 

50 000 zł brutto 
50 000 zł netto 
 
50 pkt  

TAK 
 
 
50 pkt  

 
 
 
100 pkt  

 
5. Wybór najkorzystniejszej oferty. Do realizacji zamówienia wybrana została oferta 
 
SOLVIK sp z o. o., ul. Gustawa Morcinka 3/36 01-496 Warszawa KRS 0000413107 REGON 146032679 
NIP 7010335668 za kwotę 50 000 zł brutto oraz wykazał się doświadczeniem w realizacji podobnych 
wyjazdów lub wydarzeń oraz przedstawił propozycję agendy zagranicznej wizyty studyjno-
szkoleniowej. Oferta uzyskała 100 pkt w ramach oceny ofert.  
 
Uzasadnienie wyboru. Oferta spełnia podane wymagania w zapytaniu ofertowym. W ofercie 
wykazano doświadczenie w świadczeniu usług zbliżonych zakresem przedmiotu zamówienia. Cena 
oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia.  
 
6. Odrzucenie oferty. Zamawiający nie dokonał odrzucenia ofert żadnego z Oferentów. 

 
…………………………… 
Podpis Zamawiającego  
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