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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy: postępowania na realizację usługi pt. ,,DOLINA UTRATY PROMOCJA LOKALNYCH 
ZASOBÓW GMINY MICHAŁOWICE, nr zapytania ofertowego 1/2020 

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 wykonanie usługi dla operacji pt.: ,Dolina utraty promocja lokalnych zasobów 
Gminy Michałowice nr zapytania ofertowego 1/2020. 

1. Zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej LGD www.nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl w dniu 28 marca 2020 r., pod następujących linkiem  http://nadarzyn-raszyn-
michalowice.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZAPYTANIE-OFERTOWE-Dolina-Utraty-promocja-
lokalnych-zasob%C3%B3w-Gminy-Micha%C5%82owice.pdf Zamawiający ustalił wartość operacji na 
kwotę 50 000 zł w dniu 16 września 2019 rok składając wniosek o dofinansowanie operacji własnej w 
ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotu zamówienia kwotę 50 000 zł.  

2. W odpowiedzi na zapytanie oferty złożyli następujący Oferenci: 

Nazwa (firma) adres oferenta Cena ofertowa  

Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie 

ul. Widok 14 

05-816 Michałowice  

NIP 385 134 110 

REGON 0000817212 

40 650,40 zł netto 

50 000,00 zł brutto 

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

Cena brutto 50 % 

Doświadczenie w realizacji podobnych wydarzeń  30 % 

Koncepcja spływu  20 % 

Oferta została oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:  

Ocena kryterium nr a   

  najniższa zaoferowana cena netto x 50  
Liczba punktów =  -----------------------------------------------   

cena netto w badanej ofercie   
  

Maksymalna liczba punktów: 50   
Końcowy wynik powyższego działania został zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 50 pkt.  
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Ocena kryterium nr b   

                                             Liczba podobnych wydarzeń  
Liczba punktów =      w badanej ofercie x 30   

-----------------------------------------------   
najwyższa liczba podobnych  
wydarzeń  

 
Maksymalna liczba punktów: 30    
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 pkt. 
 
Ocena kryterium nr c  
   
   koncepcja spływu  

w badanej ofercie x 20  
Liczba punktów = -----------------------------------------------  

koncepcja spływu z najwyższą liczbą punktów  

Maksymalna liczba punktów: 20 

W ramach kryterium koncepcja spływu ocenie podlegały elementy tj. spójność i trafność koncepcji 
obejmująca proponowaną agendę spływu kajakowego i proponowaną trasę w sposób najlepszy 
pozwalający na prezentację walorów przyrodniczych rzeki Utraty (1-10 pkt.) oraz zasady rekrutacji 
uczestników wskazując sposób promocji wydarzenia, proponowany zarys regulaminu i zasad 
rekrutacji uczestników spływu (1-10 pkt.).  

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt 

4. Ranking ofert złożonych przez poszczególnych Oferentów: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) adres oferenta  a) Kryterium „Cena brutto” 
– 50%  

b) Kryterium 

,,Doświadczenie  

w realizacji podobnych 

wydarzeń” - 30%    

c) Kryterium „Koncepcja 
spływu”  - 20%  

Suma 
punktów  

Liczba pkt w kryterium 
„Cena brutto” –  (max. 50 
pkt) 

Liczba pkt w kryterium 
„Doświadczenie  
w realizacji podobnych 
wydarzeń” -  (max. 30 
pkt)  

Liczba pkt w kryterium 
„Koncepcja spływu”  -  
(max. 20 pkt) 

1 
Stowarzyszenie 

Aktywnie, Bezpiecznie, 

Ciekawie 

ul. Widok 14 

05-816 Michałowice  

NIP 385 134 110 

REGON 0000817212 

40 650,40 zł netto 

50 000,00 zł brutto 

 

 

50 pkt  

TAK 

 

 

 

30 pkt  

TAK 

 

 

 

20 pkt  

 

 

 

 

100 pkt 

 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty. Do realizacji zamówienia wybrana została oferta 

Stowarzyszenie Aktywnie, Bezpiecznie, Ciekawie ul. Widok 14, 05-816 Michałowice NIP 385 134 
110; REGON 0000817212 za kwotę 50 000 zł brutto (40 650,40 zł netto), załączyło dokumenty 
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potwierdzające koncepcję realizacji usługi, identyfikację ryzyka realizacji usługi oraz określiło sposób 
ich minimalizowania. Oferta uzyskała 100 pkt w ramach oceny ofert.  

Uzasadnienie wyboru.  

Oferta spełnia podane wymagania w zapytaniu ofertowym. Cena oferty nie przekracza kwoty, jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.  

6. Odrzucenie oferty. Zamawiający nie dokonał odrzucenia ofert żadnego z Oferentów. 
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